แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)
Healthlead Public Company Limited
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต่อประชาชน กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ห้นุ ละ 0.50 บาท
แบ่งเป็ น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 64,800,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 9.80 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ประชาชนขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 7,200,000 หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 9.80 บาท
การจัดสรรหุน้ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะนาหุน้ สามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น
วันที่ 25-26 และ 29 พฤศจิกายน 2564
ที่ปรึกษาทางการเงิ นและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
คาเตือนผูล้ งทุน:
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทัง้ ความ
เหมาะสมในการลงทุนและความเสีย่ งทีเ่ กี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้
มิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แนะนาให้ลงทุนในหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หรือรับรองความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้แต่อย่างใด ทัง้ นี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนนี้เป็ นความรับผิดชอบของผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนมีขอ้ ความหรือรายการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือขาดข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ ผู้
ถือหลักทรัพย์ท่ไี ด้ซ้อื หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับและยังเป็ น
เจ้าของหลักทรัพย์อยู่ มีสทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ทัง้ นี้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้รูห้ รือควรจะได้รูว้ ่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนเป็ นเท็จหรือขาด
ข้อความทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันทีแ่ บบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ”
บุคคลทัวไปสามารถขอตรวจสอบหรื
่
อขอสาเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวนได้ท่ศี ูนย์ สารสนเทศตลาดทุน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทาการ
ของสานักงาน ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. และ13.00-16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th

การลงทุนมีความเสีย่ ง ผูล้ งทุนควรทาความเข้าใจต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท
และควรศึกษาข้อมูลของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์กอ่ นการตัดสินใจลงทุน

สารบัญ
ส่วนที่ 1
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ส่วนที่ 2

บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
4. การวิจยั และพัฒนา
5. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
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ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
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ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
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รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
รายละเอียดกรรมการของบริษทั ย่อย
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
งบการเงินรวมระหว่างกาลสาหรับงวด 9 เดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2564
งบการเงินรวมประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวมประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
งบการเงินของบริษทั ฯ สาหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 28 ธันวาคม ปี 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปนี้ เป็ นส่วนหนึ่ งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็ นเพียง
ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษทั ที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษทั ฯ”) ดังนัน้
ผูล้ งทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษทั ฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่
website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : 25-26 และ 29 พฤศจิกำยน 2564
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเ้ สนอขาย

: บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) (“HL”)

ประเภทธุรกิ จ

: บริษัท ประกอบธุ ร กิจ โดยกำรลงทุ น ในบริษัท อื่น (Holding Company) โดย
ปั จจุบนั ลงทุนในธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์
เสริม อำหำร อุ ป กรณ์ กำรแพทย์ และผลิต ภัณฑ์เพื่อสุข ภำพต่ ำงๆ และธุรกิจ
คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ผลิตภัณฑ์ฆ่ำ
เชือ้ ผลิตภัณฑ์สลำยกลิน่ และผลิตภัณฑ์หน้ำกำก เป็ นต้น

จานวนหุ้นที่เสนอขาย

: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 72,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 26.47 ของจำนวนหุน้
ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน
ในครัง้ นี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

: (1) เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 64,800,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 23.82 ของ
จำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
(2) เสนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
จ ำนวน 7,200,000 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุ้น ที่อ อกและ
เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้

เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย

:  รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทัง้ จำนวน (Firm Underwriting)
 ไม่รบั ประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: 9.80 บำทต่อหุน้

มูลค่าการเสนอขายรวม

: 705,600,000 บำท

มูลค่าที่ตราไว้ (par)

: 0.50 บำทต่อหุน้

มูลค่าตามราคาบัญชี

: 0.80 บำทต่อหุน้ คำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำกงบกำรเงินรวม ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกับ 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นที่
ส่วนที่ 1 หน้ำ 1

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ออกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ จำนวน
200 ล้ำนหุน้
0.59 บำทต่อหุน้ คำนวณจำกส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำกงบกำรเงิน ณ วันที่
30 กันยำยน 2564 ซึ่งเท่ำกับ 160.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและ
เรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษัทฯ หลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ จำนวน 272
ล้ำนหุน้ (Fully Diluted)
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 6 เดือนก่อนหน้ ายื่นคาขออนุญาตต่อสานักงานจนถึงช่วงเสนอ
ขาย
 ไม่มี
 มี
ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู้อ อกและเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ก ับ กลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น และหรื อ ผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ เช่น การถือหุ้นระหว่างกัน การมีกรรมการ ผู้บริ หาร บุคลากร ของที่ปรึกษาทางการเงิ นและหรือผู้จดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การกู้ยืมจากกลุ่มที่ปรึกษา
ทางการเงิ นและหรือกลุ่มผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และความสัมพันธ์อื่นที่อาจทาให้ที่ปรึกษาทางการเงิ นและหรือ
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ขาดความเป็ นอิ สระในการทาหน้ าที่
 ไม่มี
 มี
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิ นเพือ่ ประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย:
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ( Price to
Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยหุน้ ละ 9.80 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ
27.63 เท่ำ ซึง่ คำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2564 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 70.95 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วก่ อนกำรเสนอขำย
หุ้นในครัง้ นี้เท่ำกับ 200 ล้ำนหุ้น จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.35 บำท และคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกับ 37.57 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำน
มำ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 272 ล้ำนหุน้ (Fully Diluted) จะ
ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.26 บำท ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4
ไตรมำสย้อนหลัง โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย จึงได้เปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริ ษทั
เทียบเคียงทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั ลงทุนในธุรกิจร้ำนขำยยำ และธุรกิจคิดค้น และพัฒนำ
ร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ ตกต่ำง
จำกธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนที่คล้ำยคลึงกับธุรกิจของบริษทั ฯ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ค้ำปลีก และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ และธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ ในระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 17 สิงหำคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
บริ ษทั

บริษทั เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ เซำท์
เทิรน์ จำกัด (มหำชน)
(KK)

ลักษณะการประกอบุรกิ จ

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิ จ
mai /
บริกำร

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)1/

P/E
(เท่า)

4.02

31.71

ส่วนที่ 1 หน้ำ 2

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั

ลักษณะการประกอบุรกิ จ

บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด
(มหำชน) (TNP)
บริษทั อินเตอร์ ฟำร์มำ
จำกัด (มหำชน) (IP)

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภคภำยใต้ชอ่ื
"ธนพิรยิ ะ"
ธุรกิจพัฒนำ คิดค้น และจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์สุขภำพ
และนวัตกรรมควำมงำมสำหรับคน และผลิต ภัณฑ์
สุขภำพสำหรับสัตว์เลีย้ งและปศุสตั ว์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ำ จำกผู้ผ ลิต ต่ ำ งประเทศ
เพื่อจัดจำหน่ ำยให้แก่สถำนพยำบำลในประเทศและ
บุคคลทัวไป
่
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์ เพื่ อ จ ำหน่ ำยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ก ั บ
สถำนพยำบำลชัน้ นำในประเทศ โดยได้รบั กำรแต่งตัง้
เป็ น Exclusive Distributor จำกผู้ ผ ลิ ต ชั น้ น ำจำก
ต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย
ธุ ร กิจ น ำเข้ำ และจ ำหน่ ำ ยเครื่อ ง และชุ ด อุ ป กรณ์
สำหรับกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห์ วินิจฉัย และกำร
บำบัดรักษำทำงกำรแพทย์

ราคา
เฉลี่ย
(บาท)1/

P/E
(เท่า)

mai /
บริกำร

5.62

25.57

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

21.76

96.97

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

14.51

23.52

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

3.56

46.00

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิ
6.30
mai /
สินค้ำอุปโภค
คอล จำกัด (มหำชน)
บริโภค
(WINMED)
ทีม่ ำ: www.setsmart
หมำยเหตุ: 1/เป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซือ้ ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ ขำย

49.12

บริษทั เซนต์เมด จำกัด
(มหำชน) (SMD)

บริษทั เทคโนเมดิคลั
จำกัด (มหำชน) (TM)

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิ จ

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริ หาร” ที่ ไม่ติด Silent Period : จำนวน 37,337,500 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 13.73
ของจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ตลาดรอง

:  SET

หมวดธุรกิ จ (Sector)

: บริกำร

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน

:  profit test

 mai

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
บริษัทฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรนำเงินที่ได้จำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ครัง้ นี้หลังหักค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์เป็ นจำนวนเงินสุทธิประมำณ 679.26 ล้ำนบำท ไปใช้ดงั ต่อไปนี้
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
จานวนเงิ นที่
ระยะเวลาการใช้เงิ น
คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)
โดยประมาณ
1. ขยำยสำขำและปรับปรุงสำขำ
60.00
ภำยในปี 2567
2. เงินทุนหมุนเวียน
619.26
ภำยในปี 2567
ส่วนที่ 1 หน้ำ 3

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั ฯ ในแต่ละปี ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำง
กำรเงิน และควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะ
เศรษฐกิจ
บริษทั ย่อย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของแต่ละ
บริษทั ย่อย ในแต่ละปี โดยจะต้องคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงิน กระแสเงินสด ฐำนะทำงกำรเงิน ควำมจำเป็ น
ในกำรใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์
บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บริษทั ฯ” หรือ “เฮลท์ลดี ”) จดทะเบียนจัดตัง้
เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ปั จจุบนั บริษทั ฯ ได้ลงทุนในบริษทั
ย่อย ดังนี้
(1) บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร์ เฮลท์”) เป็ นบริษทั ย่อย ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 100.00 ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 ไอแคร์ เฮลท์ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 65 ล้ำนบำท
โดยไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพื่อให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำทีห่ ลำยหลำย โดยสำมำรถแบ่งประเภทของผลิตภัณฑ์ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทสิ นค้า
ยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
(Professional Healthcare)

ลักษณะ
สินค้ำส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทยำ ซึ่งประกอบด้วยยำทัวไป
่
ยำสำมัญประจำบ้ำน และยำควบคุมพิเศษ เพื่อใช้รกั ษำอำกำรป่ วยชนิด
ต่ ำ งๆ นอกจำกนี้ ย ัง รวมถึง ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริม อำหำรและผลิต ภัณ ฑ์
สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภำพ ใช้ป้ องกันหรือบรรเทำอำกำรเจ็บป่ วย โดย
สินค้ำประเภทนี้ถอื เป็ นสินค้ำทีม่ กี ำรจำหน่ำยเป็ นหลักในทุกสำขำ
อุปกรณ์กำรแพทย์ และของใช้ สินค้ำประเภทอุปโภค ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ กำรแพทย์ เครื่องมือ
ในบ้ำน
แพทย์ วัสดุสน้ิ เปลืองทำงกำรแพทย์ วัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อบำบัดรักษำ
(Home Healthcare)
ผูป้ ่ วย และผลิตภัณฑ์ใช้ภำยในบ้ำน ในกำรช่วยเหลือหรืออำนวยควำม
สะดวกให้กบั ผู้ป่วยในบำงลักษณะ เช่น ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ช่วย
พยุงเดิน หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดควำมดัน
โลหิต เป็ นต้น
สินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอก ประกอบด้ ว ยสิน ค้ำ อุ ป โภคเพื่อ สุ ข ภำพหรือ สุ ข อนำมัย ส ำหรับ ใช้
ร่ำงกำย
ภำยนอกร่ำงกำย เพื่อบำรุงสุขภำพของผู้ใช้ หรือบรรเทำและป้ องกัน
(Personal Healthcare)
อำกำรเจ็บป่ วย เช่น แชมพูรกั ษำอำกำรหนังศรีษะร่วง สบู่บำรุงผิว เป็ น
ต้น
สินค้ำบริโภค
สิน ค้ำบริโ ภค หรือ สิน ค้ำอื่น ๆ ประกอบด้ว ย อำหำร เครื่อ งดื่ม หรือ
(Deli Healthcare)
อำหำรทำงกำรแพทย์อ่นื ๆ เช่น นมผงสำหรับเด็ก นมผงสำหรับผูส้ งู อำยุ
น้ำดื่มขวดเล็ก เป็ นต้น

ส่วนที่ 1 หน้ำ 4

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
โดยสินค้ำเหล่ำนี้จะจำหน่ำยผ่ำนร้ำนขำยยำทัง้ หมด 4 แบรนด์ ซึ่งปั จจุบนั มีจำนวน 26 สำขำ (ณ วันที่ 31 ตุลำคม
2564) ดังนี้
10
สำขำ
- iCare
12
สำขำ
- Pharmax
3
สำขำ
- vitaminclub
1
สำขำ
- Super Drug
(2) บริษทั เฮลทิเนส จำกัด (Healthiness Company Limited) (“เฮลทิเนส”) เป็ นบริษทั ย่อย ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ
100.00 ณ วัน ที่ 18 ธัน วำคม 2563 เฮลทิเ นส มีทุ น จดทะเบีย นและเรีย กช ำระแล้ว จ ำนวน 35 ล้ำ นบำท โดย
เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจหลักคือ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพือ่ สุขภำพ ภำยใต้ 2 แบรนด์ ดังนี้
1. PRIME เป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ที่คดั สรรวัตถุดบิ คุณภำพจำกทัวทุ
่ กมุมโลก ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์
ภำยใต้แบรนด์ PRIME จำนวนทัง้ หมด 26 SKU
2. Besuto เป็ นแบรนด์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชื้อ ผลิตภัณฑ์สลำยกลิน่ และ
ผลิตภัณฑ์หน้ำกำก ซึง่ ปั จจุบนั เฮลทิเนส จำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ Besuto ทัง้ หมด 9 SKU
โดยปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของเฮลทิเนส ส่วนใหญ่จำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของกลุ่มบริษทั
โครงสร้ำงกลุ่มบริษทั
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิ จลงทุนบริ ษทั อื่น
(Holding Company)

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด

บริ ษทั เฮลทิ เนส จากัด
ธุรกิ จคิ ดค้น และพัฒนาร่วมกับทีม

ธุรกิ จร้านขายยา

วิ จยั ภายนอก รวมทัง้ ว่าจ้างผู้ผลิ ต
เพื่อจัดจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 136 ล้ำนบำท และมีทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วจำนวน
100 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อ
ประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วจำนวน 136 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 272 ล้ำนหุน้
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท

ส่วนที่ 1 หน้ำ 5

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ มทุน
จานวนหุ้น
ร้อยละ
จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
117,375,000 58.69
117,375,000 43.15
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
65,562,500 32.78
65,562,500 24.10
3. นพ.ธัญกร พันธุกำนนท์
13,062,500
6.53
13,062,500
4.80
4. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
4,000,000
2.00
4,000,000
1.47
รวมจานวนหุ้นก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์
200,000,000 100.00
200,000,000 73.53
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยต่อกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
7,200,000
2.65
จำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยต่อประชำชน
64,800,000 23.82
รวมจานวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
272,000,000 100.00
สัดส่วนรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จ ำกกำรขำยยำและผลิต ภัณ ฑ์ 561.88
71.02 659.46
72.03 753.19
69.73 558.68
70.13 623.01
68.26
เสริมอำหำร
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ กำรแพทย์ 114.11
14.42 129.11
14.10 169.27
15.67 123.28
15.47 160.52
17.59
และของใช้ในบ้ำน
รำยได้ จ ำกกำรขำยสิ น ค้ ำ สุ ข ภำพ
69.74
8.81
73.28
8.00
95.79
8.87
71.27
8.95
78.71
8.62
สำหรับภำยนอกร่ำงกำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
35.66
4.51
44.37
4.85
45.84
4.24
33.18
4.16
40.45
4.43
รวมรายได้จากการขาย
781.39
98.76 906.22
98.99 1,064.09
98.52 786.41
98.71 902.69
98.90
รำยได้อ่นื *
9.82
1.24
9.29
1.01
16.02
1.48
10.26
1.29
10.06
1.10
รวมรายได้ทงั ้ หมด
791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67 100.00 912.74 100.00
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์

หมำยเหตุ * รำยได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ เป็ นต้น

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ประกอบด้วย
1. ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม่ ประภัสสร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3. นำงมำรยำท ธีรโตมร*
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
5. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำร
6. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
กรรมกำร
7. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำร
หมำยเหตุ: * นำงมำรยำท ธีรโตมร เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำร
สอบทำนควำมน่ ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดยนำงมำรยำท ธีรโตมร จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำกคณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบัญชี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย และดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยปฏิบตั ิกำรของบริษัทให้
คำปรึกษำทำงด้ำนธุรกิจและกำรลงทุนแห่งหนึ่ง จึงมีประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน (ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในเอกสำร
แนบ 1 รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั )
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผ้ ลิ ตหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่
ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท เป็ นธุรกิจร้ำนค้ำปลีกยำและเวชภัณฑ์ โดยมีกำรสังซื
่ ้อสินค้ำจำกผู้ผลิต และผู้จดั จำหน่ ำย
รำยใหญ่ จำนวน 2 รำย รำย โดยมียอดซื้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยทีห่ นึ่งจำนวน 141.71 ล้ำนบำท จำนวน
275.63 ล้ำนบำท จำนวน 315.53 ล้ำนบำท และจำนวน 258.17 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 22.63 ร้อยละ 36.58 ร้อยละ
37.36 และร้อยละ 35.60 ของมูลค่ำกำรจัดซื้อสินค้ำของกลุ่มบริษัท ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564
ตำมลำดับ และมียอดซื้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยทีส่ องจำนวน 100.74 ล้ำนบำท จำนวน 240.73 ล้ำนบำท
จำนวน 252.24 ล้ำนบำท และจำนวน 225.43 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 16.08 ร้อยละ 31.95 ร้อยละ 29.87 และร้อยละ
31.08 ของมูล ค่ำกำรจัด ซื้อสินค้ำของกลุ่ม บริษัท ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือ นแรก ปี 2564 ตำมล ำดับ ดัง นัน้
กลุ่มบริษทั จึงอำจได้รบั ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน หำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยดังกล่ำวไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำให้กบั
กลุ่มบริษัท หรือไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ ตำมกำหนดเวลำ อย่ำงไรก็ตำม ผู้ผลิต และผู้จดั จำหน่ ำยรำยใหญ่ 2 รำย
ดังกล่ำว เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยทีย่ ำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรส่วนใหญ่ จะแต่งตัง้
ให้ผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ ำยสองรำยนี้เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย โดยกลุ่มบริษทั ซื้อสินค้ำจำกผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ ำย 2 รำย
ดังกล่ำว มำตัง้ แต่เปิ ดร้ำนขำยยำ และกำรดำเนินธุรกิจร่วมกันกว่ำ 28 ปี และเป็ นไปด้วยดีมำโดยตลอด ยอดสังซื
่ ้อของ
กลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ มำอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตและกำรขยำยสำขำ จึงมันใจว่
่ ำจะสำมำรถรักษำควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยได้ต่อไป นอกจำกนี้ ได้มกี ำรสรรหำ และคัดเลือกผูค้ ำ้ รำยใหม่เข้ำมำขึน้ ทะเบียนเป็ น Approved
Vendor List อย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ เพิม่ ช่องทำงในกำรจัดหำสินค้ำให้เพียงพออย่ำงต่อเนื่อง
2. ความเสี่ยงจากการบริ หารคลังสิ นค้า
กำรดำเนินธุรกิจร้ำนยำ จำเป็ นต้องมีกำรบริหำรคลังสินค้ำให้มปี ริมำณทีเ่ หมำะสม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงครบถ้วนและทันเวลำ หำกปริมำณสินค้ำคงเหลือในคลังน้อยเกินไป จะมีควำมเสีย่ งในกำรสูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ
หรือหำกมีปริมำณสินค้ำคงคลังมำกเกินไป จะเพิม่ ภำระในกำรบริหำรสภำพคล่อง ดังนัน้ ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
คลังสินค้ำส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรทำกำไรอย่ำงมีนัยสำ คัญ อย่ำงไรก็ตำม
ทีผ่ ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ มีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยใน
กำรควบคุ ม สิน ค้ำตำมรูป แบบ FIFO (First In First Out) ซึ่ง พิจ ำรณำอำยุส ินค้ำควบคู่ไปด้ว ย โดยระบบสำรสนเทศ
ทีน่ ำมำใช้ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังทีค่ ลังสินค้ำและทีร่ ำ้ นสำขำ ฝ่ ำยจัดซื้อสินค้ำ จึงสำมำรถตรวจสอบปริมำณ
สินค้ำคงคลังได้ตลอดเวลำและมีกำรประเมินควำมต้องกำรของสินค้ำแต่ละชนิดตำมสำขำต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ นอกจำกนี้
กำรแบ่งพื้นทีจ่ ดั เก็บสินค้ำ และกำรจัดเรียงสินค้ำตำม ABC Analysis ซึ่งเป็ นวิธกี ำรในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังโดยแบ่ง
ตำมควำมสำคัญและกำรหมุนเวียนของสินค้ำแต่ละชนิด ยังช่วยเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรคลังสินค้ำ ปั จจัยเหล่ำนี้
ส่งผลให้ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ ทีด่ ขี น้ึ ตำมลำดับจำกเดิมที่ 74.28 วัน ในปี 2561 ลดลงเหลือ 54.14 วัน ณ สิน้ ไตรมำส
3 ปี 2564
3. ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
กำรเติบโตของมูลค่ำ ตลำดร้ำนขำยยำ ได้ดึงดูดให้เกิดกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น จำกทัง้ ผู้ประกอบกำรร้ำนขำยยำ
ขนำดใหญ่ (Chain Store) รวมถึงผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีกสมัยใหม่ ร้ำนค้ำสะดวกซื้อ ทีเ่ ข้ำมำร่วมแข่งขันในอุตสำหกรรม
จึงอำจส่งผลกระทบกับกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั เป็ นร้ำนยำในลักษณะ Chain Store ที่
บริหำรงำนด้วยผูบ้ ริหำรทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และประสบกำรณ์ในธุรกิจมำกว่ำ 28 ปี จึงมุ่งเน้นกำรเปิ ดสำขำในทำเลทีเ่ ข้ำถึงลูกค้ำ
อย่ ำ งทัว่ ถึง ภำยในกรุ ง เทพมหำนคร ด้ว ยแบรนด์ร้ำ นขำยยำที่เ หมำะสมของแต่ ล ะกลุ่ ม ลู ก ค้ำ เป้ ำ หมำยแต่ ล ะกลุ่ม
ประกอบกับกำรมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ ค้ำเสมอมำที่มีผลต่อกำรจัดหำสินค้ำ รวมถึงกำรจัดให้มเี ภสัชกรอยู่ประจำ
ทุกสำขำ ลูกค้ำจึงมันใจได้
่
ถงึ คุณภำพในกำรบริกำร ปั จจัยเหล่ำนี้ ทำให้กลุ่มบริษทั มีควำมพร้อมและสำมำรถทีจ่ ะแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นและเติบโตต่อไป
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ
กำรดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำ จำเป็ นต้องได้รบั กำรอนุ ญำตจำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ดำเนิกำรตำมกฏระเบียบและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง หำกภำครัฐมีกำรแก้ไขหรือออกระเบียบเพิม่ เติมขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจร้ำนขำยยำ อำจส่งผลต่อกำร
ประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของอย่ำงมีนัยสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์จำกหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้องของภำครัฐ กำหนดขึน้ โดยมุ่งหวังถึงประโยชน์ของประชำชนเป็ นหลัก ซึง่ สอดคล้องกับแนวทำงกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มบริษทั ทัง้ ด้ำนคุณภำพสินค้ำและกำรบริกำร โดยเฉพำะกำรดำเนินกำรตำมวิธกี ำรทีด่ ที ำงเภสัชกรรม หรือ Good
Pharmacy Practice (GPP) (รำยละเอียดตำมข้อมูลอุตสำหกรรมในหัวข้อ 2.3) ซึ่งเป็ นหลักกำรสำกลระดับ โลก กลุ่ม
บริษทั มันใจว่
่ ำ ร้ำนขำยยำทัง้ หมดมีคุณภำพตำมเกณฑ์ทงั ้ 3 ขัน้ ตำมมำตรฐำน GPP ครบถ้วนแล้ว นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำร
ของกลุ่มบริษทั ได้มกี ำรติดตำมข่ำวสำรเกีย่ วกับกฎหมำย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจร้ำนขำยยำอย่ำง
สม่ำเสมอ
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพืน้ ที่
ร้ำนขำยยำแต่ละสำขำของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่จะเป็ นกำรเช่ำพืน้ ทีใ่ นบริเวณศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตม้ี อลล์
หรือชุมชนทีม่ ผี อู้ ยูอ่ ำศัยจำนวนมำก ทีเ่ ป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภำพ (Prime Location) ซึง่ สัญญำเช่ำพืน้ ทีท่ งั ้ 26 สำขำ (ณ วันที่
31 ตุลำคม 2564) มีสทิ ธิ ์ในกำรต่อสัญญำเช่ำเมือ่ หมดอำยุตำมเงือ่ นไขทัวไปในกำรให้
่
เช่ำพืน้ ที่ ดังนัน้ หำกไม่ได้รบั กำรต่อ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกเจ้ำของพืน้ ที่ หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขในกำรต่อสัญญำ อำจส่งผลกระทบกับรำยได้และผล
กำรดำเนินงำนได้ อย่ำงไรก็ดี กลุ่มบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ห้เช่ำทุกรำย มีประวัตกิ ำรชำระค่ำเช่ำทีด่ ี และปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำเช่ำ อย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด จึงไม่เคยประสบปั ญหำจำกกำรไม่ได้รบั กำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ รวมถึง
แบรนด์รำ้ นขำยยำของกลุ่มบริษทั ยังเป็ นทีม่ นใจของผู
ั่
บ้ ริโภคทัวไป
่ จึงส่งผลด้ำนดีต่อร้ำนค้ำอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงด้วย
เช่นกัน นอกจำกนี้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื้นที่ดงั กล่ำว กลุ่มบริษัท มันใจว่
่ ำจะสำมำรถเช่ำพื้นที่ท่มี ี
คุณสมบัตใิ กล้เคียงกับพืน้ ทีด่ งั กล่ำวจำกเจ้ำของพืน้ ทีร่ ำยอื่นได้ในเงื่อนไขและรำคำตลำดโดยทัวไป
่ ภำยใต้ประสบกำรณ์
และควำมชำนำญ
ในธุรกิจของผู้บริหำร ที่มคี วำมเชี่ยวชำญในกำรเลือกพื้นที่เช่ำเพื่อเปิ ดร้ำนสำขำและสำมำรถ
บริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางเภสัชกรรม
จำกประกำศกฎหมำยฉบับใหม่ในปี 2557 โดยกระทรวงสำธำรณสุข ทีก่ ำหนดให้รำ้ นขำยยำแผนปั จจุบนั จำเป็ นต้องมี
เภสัชกรอยูป่ ระจำร้ำน เภสัชกรจึงเป็ นทีต่ อ้ งกำรของตลำดร้ำนขำยยำมำกขึน้ หำกไม่สำมำรถจัดหำเภสัชกรมำปฏิบตั งิ ำน
ในแต่ละสำขำอย่ำงเพียงพอ จะส่งผลถึงคุณสมบัตใิ นกำรต่ออำยุใบอนุ ญำต และส่งผลต่อกำรดำเนินงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ
ทัง้ นี้ ทีผ่ ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ไม่เคยประสบปั ญหำด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงด้ำนเภสัชกรรม เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ได้มี
กำรเปิ ดรับเป็ นแหล่งฝึ กงำนของนิสติ และนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ และมีกำรลงนำมเป็ นบันทึกข้อตกลงร่วมมือทำง
วิชำกำรกับจำกสถำนศึกษำชัน้ นำต่ำงๆ ทำให้มนี ักศึกษำเข้ำมำฝึกงำนกับสำขำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง และมีนิสติ นักศึกษำ
บำงส่วนที่กลับเข้ำมำทำงำนกับ กลุ่มบริษัท เมื่อสำเร็จกำรศึก ษำ ทำให้กลุ่มบริษัท มีบุคลำกรทำงเภสัชกรรมเข้ำมำ
หมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง
7. ความเสี่ยงจากการเติ บโตของตลาดออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
กำรเกิดขึน้ ของตลำดออนไลน์ ได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป จึงเกิดผลกระทบอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงต่อ
ธุรกิจหลำยภำคส่วน กำรสังซื
่ ้อของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์อย่ำงเช่น Shopee หรือ Lazada มำกขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญ
หำกไม่สำมำรถปรับตัวตำมเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง และ
เกิดผลกระทบด้ำนลบต่อผลกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำม กฎหมำยกำหนดให้สนิ ค้ำเวชภัณฑ์ประเภทยำทีเ่ ป็ นสินค้ำหลัก
ในธุรกิจของกลุ่มบริษทั ยังไม่สำมำรถจำหน่ ำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ได้ นอกจำกนี้ พฤติกรรมในกำรเลือกซื้อสินค้ำ
ประเภทยำ ทีเ่ ป็ นสินค้ำทีส่ ง่ ผลกระทบโดยตรงกับสุขภำพของผูใ้ ช้สนิ ค้ำ ผูบ้ ริโภคจึงยังคงมีพฤติกรรมกำรซือ้ ยำตำมคำสัง่
แพทย์หรือซื้อยำตำมคำแนะนำของเภสัชกรผ่ำนร้ำนขำยยำเป็ นหลัก ในส่วนของสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
เวชสำอำง และสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรือสุขอนำมัย ที่สำมำรถซื้อขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ กลุ่มบริษัทได้มกี ำร
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ปรับตัวโดยริเริม่ กำรทำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media และเริม่ กำรขำยสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ
Lazada ซึง่ จะเป็ นช่องทำงเพือ่ ขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุม่ บริษทั ได้ ในอนำคต
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริ หาร
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ซึง่ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร เป็ นผูท้ ม่ี คี วำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำม
ชำนำญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี อีกทัง้ ยังมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้ผลิตหรือผู้จดั จำหน่ ำยสินค้ำ
ประเภทยำและเวชภัณฑ์มำอย่ำงยำวนำน ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหำรดังกล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบริหำรงำนได้
ทัง้ นี้ จำกกำรที่ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 43.15 ของทุนจดทะเบียน
และชำระแล้วของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ (รวมกำรถือหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง) ซึง่ เป็ นแรงจูงใจทีจ่ ะช่วย
ให้ผบู้ ริหำรดำเนินกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษทั ต่อไป นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มีนโยบำยกำรฝึกอบรมพนักงำนและผูบ้ ริหำรใน
ส่วนงำนต่ำงๆ เพื่อทีจ่ ะสำมำรถช่วยผูบ้ ริหำรหลักในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ รวมทัง้ มีแผนสืบทอดตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูง
เพือ่ ให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
9 ความเสี่ยงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด-19 (COVID-19)
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็ นช่วงทีป่ ระเทศไทยเริม่ ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ซึง่ มีกำรแพร่
ระบำดรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึง เริม่ มีกำรบังคับใช้มำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด ที่ส่งผลกระทบกับ
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย เนื่องจำกผู้ประกอบกำรหลำยรำยไม่ส ำมำรถด ำเนินธุร กิจได้ตำมปกติ ซึ่งเป็ น
ปั จ จัย หลัก ที่มีผ ลต่ อ รำยได้ แ ละก ำลัง ซื้ อ ของประชำกร รวมถึ ง รู ป แบบกำรด ำเนิ น ชีวิต และพฤติ ก รรมผู้ บ ริโ ภค
ภำยใต้ “ควำมปกติรูปแบบใหม่” (New Normal) นอกจำกนี้ หำกมีกำรแพร่ระบำดภำยในพื้นทีข่ องสำขำหรือสำนักงำน
ของกลุ่มบริษทั อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน ซึง่ ทีผ่ ่ำนมำกลุ่มบริษทั ได้รบั
ผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสังปิ
่ ดสถำนทีท่ ม่ี คี วำมเสีย่ ง ซึง่ รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำที่ กลุ่มบริษทั มีสำขำทีเ่ ปิ ดทำ
กำรอยู่ภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ทีถ่ งึ แม้ว่ำร้ำนขำยยำหรือร้ำนสินค้ำอื่นทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ จะได้รบั กำรยกเว้น
ให้เปิ ดบริกำรตำมปกติ แต่จำกกำรทีป่ ระชำชนผูม้ ำซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรของห้ำงสรรพสินค้ำมีจำนวนลดลงอย่ำงมำก
ทำให้จำเป็ นต้องพิจำรณำปิ ดสำขำเหล่ำนี้ชวครำวเพื
ั่
่อหลีกเลีย่ งกำรขำดทุนจำกกำรเปิ ดให้บริกำรโดยไม่มลี ูกค้ำ ในส่วน
ของกำรจัดส่งสินค้ำจำกผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ ำย ยังคงจัดส่งได้ตำมปกติ นอกจำกนี้ผูบ้ ริหำรรวมถึงฝ่ ำยจัดซื้อของกลุ่ม
บริษทั ได้มกี ำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อย่ำงใกล้ชดิ
อย่ำงไรก็ตำม ธุรกิจของกลุ่มบริษทั เป็ นธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับสินค้ำทำงด้ำนสุขภำพ ทัง้ ยำ เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ทัง้ ในลักษณะของร้ำนยำค้ำปลีก รวมทัง้ เป็ นผูค้ ดิ ค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทีถ่ ูกพัฒนำเพื่อรับมือกับ
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส ท ำให้ถึง แม้ว่ำกำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด -19 จะส่ง ผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะ
เศรษฐกิจและกำลังซื้อของผูบ้ ริโภค แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้
จำกรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ติบโตขึน้ จำก 906.22 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็ น 1,064.09 ล้ำนบำท ในปี 2563
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 17.42 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 902.69 ล้ำนบำท
ซึง่ มำกกว่ำงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขำยอยูท่ ่ี 786.41 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 14.79
นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ได้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำชน ให้หนั มำใส่ใจกับกำร
ดูแลสุขภำพมำกขึน้ ผ่ำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพในเชิงป้ องกันกำรเจ็บป่ วยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทำให้มคี วำมต้องกำรของสินค้ำ
สุขภำพสูงขึน้ จำกในอดีต ซึง่ นับเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
10 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิ นกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
ซึ่งดำรงตำแหน่ งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 43.15 ของจำนวนหุน้ ที่
จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน จึงอำจทำให้ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดงั กล่ำวสำมำรถใช้สทิ ธิคดั ค้ำนในมติท่ี
สำคัญในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ สำหรับเรือ่ งทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษทั ฯ กำหนดให้ตอ้ งได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ
3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น กำรทำรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่
สินทรัพย์ กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำรลดหรือเพิม่ ทุน และกำรควบรวมกิจกำร เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ
ส่วนที่ 1 หน้ำ 9

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อทำหน้ ำที่ตรวจสอบ พิจำรณำ และกลั ่นกรองเพื่อมิให้เกิดรำยกำร
ที่อำจก่อให้เ กิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
ยิ่ง ไปกว่ำนัน้ แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้ว ย กรรมกำรอิส ระจ ำนวน 4 ท่ ำน (ซึ่ง รวมประธำน
กรรมกำร) จำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 7 ท่ำน โครงสร้ำงกรรมกำรดังกล่ำวจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพื่อ
พิจำรณำในเรือ่ งต่ำงๆ และช่วยให้กำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำนเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ต่อประชำชนในครัง้ นี้ จะเป็ นกำรเสนอขำยก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผล
กำรพิจ ำรณำของตลำดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง ประเทศไทยในกำรรับ หุ้น สำมัญ ของบริษัท ฯ เป็ น หลัก ทรัพย์จ ดทะเบีย นใน
ตลำดหลักทรัพย์ ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอำจมีควำมเสี่ยงเกี่ ยวกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัทฯ ในตลำดรอง
หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้ อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) ใน ฐำนะ
ทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วและมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วน
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ยกเว้นคุณสมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนผูถ้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300
รำย และต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยทีป่ รึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอ
ขำยหุน้ ในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษทั ฯ จะมีคุณสมบัตเิ กีย่ วกับกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
12 ความเสี่ยงจากการที่ผ้ถู ือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจากัดในการใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่ ม
ทุนของบริ ษทั ในอนาคต
ในอนำคตบริษทั อำจมีกำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถึงหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซือ้ หุน้ สำมัญ (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในกำรซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นครัง้ ครำว
โดยอำจจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีทบ่ี ริษทั เสนอหรือให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้
สำมัญเดิมในกำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนหรือสิทธิใดๆ ในรู ปแบบใดๆ บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจในกำรดำเนินกำรเสนอขำย
ตรำสำรดังกล่ำวแก่ผถู้ อื หุน้ โดยบริษทั อำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซื้อตรำสำรดังกล่ำวแก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยู่นอก
ประเทศไทยบำงสัญชำติ (Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวทำให้บริษทั มีหน้ำทีต่ ้ องปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอน
หรือข้อกำหนดของกฎหมำยของประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของกฎเกณฑ์อ่นื ในบำงประเทศ อำจทำให้ผลู้ งทุนบำงกลุ่มไม่
สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรซือ้ ตรำสำรดังกล่ำวตำมสัดส่วนได้ ซึง่ อำจส่งผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของผูล้ งทุนดังกล่ำวลดลง ทัง้ นี้
บริษทั ไม่มหี น้ำทีต่ ้องดำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนหุน้ สำมัญของบริษทั ในประเทศใด เพื่อให้ผูล้ งทุนต่ำงชำติสำมำรถใช้
สิทธิในกำรซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนในอนำคต
สรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี 2561-2563 และ งวดไตรมาส 3 ปี 2563 และ 2564
รายละเอียด
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้
รำยได้รวม***
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวม***
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ***
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (Par Value)
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) (Fully Diluted)1)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น
อัตรำกำไรสุทธิ
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนผูถ้ อื หุน้ (D/E)

(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(ล้ำนบำท)
(บำท)
(บำท/หุน้ )
(%)
(%)
(เท่ำ)

งบการเงิน
เสมือน*
ปี 2561**
258.47
156.53
101.94
791.21
788.60
0.39
10.00
0.001
17.66
0.05
1.54

งบการเงินรวม
ปี 2562**
312.22
188.50
123.71
915.51
886.78
21.77
10.00
0.08
20.09
2.38
1.52

ปี 2563
413.81
273.23
140.59
1,080.11
1,013.57
52.08
0.50
0.19
21.89
4.82
1.94

ม.ค. – ก.ย. 2563
375.37
248.62
126.75
796.67
746.89
38.65
10.00
0.14
21.78
4.85
1.96

ม.ค. – ก.ย. 2564
419.04
258.92
160.12
912.74
841.45
57.53
0.50
0.21
22.76
6.30
1.62
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

รายละเอียด
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ROA)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE)

(%)
(%)

งบการเงิน
เสมือน*
ปี 2561**
0.15
0.41

งบการเงินรวม
ปี 2562**
7.75
20.11

ปี 2563
14.35
39.41

ม.ค. – ก.ย. 2563
13.062)
38.562)

ม.ค. – ก.ย. 2564
18.422)
51.022)

หมำยเหตุ : * ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ถอื เสมือนว่ำบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ โดยมีทุนจดทะเบียน 80.00 ล้ำนบำท จำกกำรรับชำระเป็ น
เงินลงทุนในหุน้ สำมัญของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55.00 ล้ำนบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริษทั
ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) มูลค่ำ 25.00 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริษทั ฯ ควบคุมบริษทั ย่อย
ทัง้ 2 แห่งในจำนวนหุน้ ร้อยละ 100.00 ในวันที่ 1 มกรำคม 2560
** เพื่อประโยชน์ ในกำรเปรียบเทียบ ผู้บริหำรได้ปรับปรุง งบกำรเงินปี 2561 - 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับที่ในระหว่ำงปี 2564
บริษทั ได้ทบทวนรำยกำรทีเ่ กีย่ วกับ กำรรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั และสรุปได้ว่ำกำรรวมธุรกิจระหว่ำง บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด
(มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด ไม่ถอื เป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันตำมทีเ่ คยนำเสนอในงบกำรเงินใน
งวดก่อน ดังนัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนในกำรรวมธุรกิจกับสินทรัพย์และหนี้สนิ สุทธิทร่ี ะบุได้ - ทีไ่ ด้รบั ระหว่ำง บริษทั
เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด จึง ต้องแสดงเป็ น “ค่ำควำมนิยม” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม จำก
สำเหตุดงั กล่ำว ส่งผลทำให้ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม
เสมือน ปี 2561 มีกำรเปลีย่ นแปลงจำก 15.20 ล้ำนบำท เป็ น 22.15 ล้ำนบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ ขึน้ เป็ น 15.62 ล้ำนบำท
บริษทั ฯ จึงปรับปรุงงบกำรเงินสำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมย้อนหลัง โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่องบ
กำไรขำดทุน
*** เป็ นผลประกอบกำรรวมของ บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด ในปี
2561
1)
2)

คำนวนโดยใช้จำนวนหุน้ สำมัญหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้จำนวน 272,000,000 หุน้
ปรับให้เป็ นตัวเลขเต็มปี เพือ่ กำรเปรียบเทียบ (Annualized)

คาอธิ บายเกี่ยวกับฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ
ผลการดาเนิ นงาน
กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 791.21 ล้ำนบำทในปี 2561 จำนวน 915.51 ล้ำนบำทในปี 2562 และจำนวน 1,080.11
ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.71 และร้อยละ 17.98 สำหรับปี 2562 และ 2563 ตำมลำดับ สำหรับ
งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 912.74 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.57 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ำ โดยรำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย และรำยได้อ่นื โดยในปี 2561 - 2563 และงวด
9 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยต่อรำยได้รวม คิดเป็ นร้อยละ 98.76 ร้อยละ 98.99 ร้อยละ
98.52 และร้อยละ 98.90 ตำมลำดับ และมีสดั ส่วนรำยได้อ่นื ต่อรำยได้รวมทีร่ อ้ ยละ 1.24 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 1.48 และร้อยละ
1.10 ตำมลำดับ
รายได้จากการขาย
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2564 เป็ นดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
561.88
71.91 659.46
72.77 753.19
70.78
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
114.11
14.60 129.11
14.25 169.27
15.91
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย
69.74
8.93
73.28
8.09
95.79
9.00
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
35.66
4.56
44.37
4.89
45.84
4.31
รวมรายได้จากการขาย
781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00
โครงสร้างรายได้
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ม.ค. – ก.ย. 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
558.68
71.04
123.28
15.68
71.27
9.06
33.18
4.22
786.41
100.00

โครงสร้างรายได้
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
รวมรายได้จากการขาย

ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท
ร้อยละ
623.01
69.02
160.52
17.78
78.71
8.72
40.45
4.48
902.69
100.00

รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจร้ำนขำยยำ ซึ่งดำเนินงำนโดย ไอแคร์
เฮลท์ และส่วนทีเ่ หลือมำจำกรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทิเนส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 เฮลทิเนส ยังมีรำยได้จำก
กำรขำยจำกกำรดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำ อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรโอนย้ำยธุรกิจร้ำนขำยยำของเฮลทิเนส ไป ไอแคร์ เฮลท์
ในเดือนตุลำคม ปี 2562 เฮลทิเนส ได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมำเป็ นธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้
ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ โดยรำยได้ของเฮลทิเนส หลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจ
ของกลุ่มบริษทั จะเป็ นกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อไปจำหน่ ำยต่อในร้ำนสำขำ และจำหน่ ำยให้ลูกค้ำทีเ่ ป็ น
ผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อนำไปจำหน่ ำยแก่ผู้บริโภคสุดท้ำย (End Users) รวมถึงจำหน่ ำย
โดยตรงให้แก่ลกู ค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ
กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ ขึ้นต่อเนื่องทุกประเภทสินค้ำในปี 2561-2563 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ
15.98 และร้อยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมลำดับ โดยในปี 2561-2563 รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั จะมำจำก
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทีม่ สี ดั ส่วนประมำณร้อยละ 70.78 ถึงร้อยละ 72.77 ของรำยได้จำกกำรขำย
รวม และมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี ท่รี ้อยละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์ กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนที่มี
สัดส่วนกำรขำยรองลงมำทีป่ ระมำณร้อยละ 14.25 ถึงร้อยละ 15.91 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และมีอตั รำกำรเติบโตเฉลีย่
ต่อปี ทร่ี อ้ ยละ 21.80 รำยได้จำกกำรขำยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.79 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้ำ แต่รำยได้ส่วนใหญ่ยงั คงประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใช้ในบ้ำนทีม่ สี ดั ส่วนประมำณร้อยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั สำมำรถจำแนกรำยได้จำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจำหน่ำยได้ ดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยปลีก 767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.99 98.77 777.26 98.84 894.75 99.12
รำยได้จำกกำรขำยส่ง
14.19
1.82 29.52
3.26 13.10
1.23
9.15
1.16
7.94
0.88
รวมรายได้จากการขาย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 786.41 100.00 902.69 100.00
ช่องทางการจาหน่ าย

รายได้จากการขายปลีก
รำยได้จำกกำรขำยปลีกเป็ นรำยได้จำกกำรจำหน่ ำยสินค้ำ ผ่ำนสำขำร้ำนขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax”
“vitaminclub” และ “Super Drug”
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีจำนวนสำขำของร้ำน “iCare” “Pharmax”
“vitaminclub” และ “Super Drug” ดังนี้
จานวนสาขา
ต้นงวด
เปิ ดสำขำระหว่ำงงวด
ปิ ดสำขำระหว่ำงงวด
ปลายงวด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

26
+1
-2
25

25
+1
-1
25

25
+2
-2
25

ม.ค. – ก.ย.
2563
25
+1
26

ม.ค. – ก.ย.
2564
25
+1
-1
25

หมำยเหตุ : ปั จจุบนั มีจำนวนสำขำทัง้ หมด 26 สำขำ โดยได้เปิ ดทำกำร Pharmax สำขำโรบินสันลำดกระบัง และ Pharmax สำขำมำร์เก็ตเพลส กรุงเทพ
กรีฑำ ในเดือนกันยำยน และตุลำคม 2564 ตำมลำดับ (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564)

ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปลีกจำนวน 767.20 ล้ำนบำท 876.70 ล้ำนบำท และ 1050.99 ล้ำน
บำท คิดเป็ นร้อยละ 96.97 ร้อยละ 95.76 และร้อยละ 97.30 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
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ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปลีกเพิม่ ขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 109.50 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.27
จำกกำรทีก่ ลุ่มบริษทั เปิ ดสำขำใหม่ 2 สำขำ ได้แก่ ร้ำน vitaminclub สำขำแฟชันไอส์
่ แลนด์ และร้ำน iCare สำขำเพชรเกษม
56 ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมลำดับ โดยทัง้ สองสำขำทำให้รำยได้โดยรวมของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึ้น ใน
ขณะเดียวกันยอดซื้อต่อบิล (Spending per Ticket) ปี 2562 เพิม่ ขึน้ จำก 384.68 บำทต่อบิล ในปี 2561 เป็ น 430.70 บำทต่อ
บิล เพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.96 สำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรรวมร้ำนขำยยำไว้ด้วยกัน ทำให้กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำได้ดีข้นึ
สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ทุกสำขำมีสนิ ค้ำครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยปลีกเพิม่ ขึน้ จำกปี 2562 จำนวน 174.28 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ริม่ เกิดกำรระบำดขึน้ ในช่วงปลำยปี 2562 ถึงช่วงต้นปี 2563 และ
ขยำยเป็ นวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลได้ประกำศใช้พระรำชกำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน และได้มี
กำรสังปิ
่ ดสถำนทีห่ ลำยแห่งเพื่อยับยัง้ กำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ประชำชนมีควำมตื่นตระหนกในสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว และเข้ำซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ประเภทหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือประเภทต่ำงๆ มำกขึน้ ทำ
ให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์มำกขึน้ และทำให้สดั ส่วนรำยได้ของงวดปี 2563 ของอุปกรณ์กำรแพทย์
และของใช้ในบ้ำนเพิม่ มำกขึ้น นอกจำกนี้ ยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทก็มยี อดขำ ย
เพิม่ ขึ้นเช่นกัน ในขณะเดียวกันยอดซื้อต่อบิลในปี 2563 เพิม่ เป็ น 470.08 บำทต่อบิล เพิม่ ขึ้นร้อยละ 9.14 จำกกำรที่กลุ่ม
บริษทั หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรขำยมำกขึน้ รวมทัง้ จำกสถำนกำรณ์โควิด-19 ทำให้ยอดซือ้ ต่อบิลของลูกค้ำเพิม่
มำกขึน้
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยปลีกเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ
จำนวน 117.49 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.12 โดยยอดซื้อต่อบิลในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564เท่ำกับ 553.39 บำท
ต่อบิล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.08 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่ 464.72 บำทต่อบิล สำเหตุสว่ นใหญ่เกิดจำกสถำนกำรณ์โควิด19 ทีแ่ พร่ระบำดรุนแรงมำกขึน้ ในไตรมำส 2-3 ปี 2564 ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมียอดขำยเพิม่ ขึน้ ทัง้ ยำ อำหำรเสริม
และอุปกรณ์กำรแพทย์ และจำกผลจำกกำรแพร่ระบำดในปี 2563 ทำให้รำ้ นขำยยำในกลุ่มบริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั มำกขึน้ จำกกำรที่
มีสนิ ค้ำครบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ สำขำส่วนใหญ่ ตัง้ อยู่ในชุมชน และ Community Mall มีผลกระทบจำกกำร
ปิ ดห้ำงสรรพสินค้ำค่อนข้ำงน้อย
อัตราการเติ บโตของรายได้จากการขายของสาขาเดิ ม (Same Store Sales Growth)
สำหรับกำรเติบโตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 23 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ทีเ่ ปิ ด/ปิ ดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 2561-2562 ตำมลำดับ
กลุ่มบริษัทมีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2562 เทียบกับปี
2561 เติบโตขึน้ จำนวน 108.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.60
สำหรับกำรเติบโตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำ
ทีเ่ ปิ ด/ปิ ด ระหว่ำงปี 2562 และ 2563) จำนวน 855.10 ล้ำนบำท และจำนวน 1,010.82 ล้ำนบำท ในปี 2562-2563 ตำมลำดับ
กลุ่มบริษัทมีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2563 เทียบกับปี
2562 เติบโตขึน้ จำนวน 155.72 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.21
งวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 22 สำขำ (ไม่นับสำขำทีเ่ ปิ ด/ปิ ด
ระหว่ำงงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จำนวน 871.25 ล้ำนบำท และจำนวน 749.09 ล้ำนบำท ในงวด 9 เดือน
แรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของงวด 9 เดือน
แรกของปี 2564 ของกลุ่มบริษทั เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 เพิม่ ขึน้ จำนวน 122.16 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 16.31
รายได้จากการขายส่ง
ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยส่ง ซึง่ เป็ นรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำทัง้ 4 ประเภท ผ่ำน
สำนักงำนใหญ่ของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส โดย ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั องค์กร เพื่อใช้เป็ นคลังยำ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สำหรับพนักงำนขององค์กรนัน้ รวมทัง้ มีกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ร้ำนขำยยำอื่นทีซ่ ้อื เพื่อไปจำหน่ ำยต่อ และเฮลทิเนส มีกำร
ขำยส่งให้ลกู ค้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรต่ำงๆ ซึง่ ซือ้ ผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพือ่ นำไปจำหน่ำยแก่ผบู้ ริโภคสุดท้ำย (End Users)
อีกทอดหนึ่ง
ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยส่ง จำนวน 14.19 ล้ำนบำท 29.52 ล้ำนบำท และ 13.10 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 1.79 ร้อยละ 3.22 และร้อยละ 1.21 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยส่งเพิม่ ขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 15.33 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 108.08
เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีลกู ค้ำขำยส่งรำยใหญ่เพิม่ มำกขึน้
สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จำนวน 16.42 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ
55.62 เนื่องจำกในปี 2563 ลูกค้ำรำยใหญ่มปี ริมำณสังซื
่ อ้ ลดลงเนื่องจำกได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ ำ
จำนวน 1.21 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 13.24 เนื่องจำกปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ เน้นกำรขำยปลีก และไม่มแี ผนกำรขยำยฐำน
ลูกค้ำขำยส่ง
ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ ไม่มแี ผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำขำยส่ง โดย ไอแคร์ เฮลท์ มุ่งเน้นกำรเปิ ดสำขำร้ำนขำยยำเพิม่ ขึน้
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพฯ ให้มำกที่สุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ ในพื้นที่ต่ ำงๆ
เข้ำถึงและสำมำรถซื้อสินค้ำทีร่ ำ้ นสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ ได้สะดวกมำกยิง่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปั จจุบนั เฮลทิเนส
ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งเน้นลูกค้ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ เช่น ร้ำนขำยยำในเครือกลุ่ม
บริษทั ร้ำนขำยยำอิสระทัวไป
่ และร้ำนค้ำปลีกในรูปแบบอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อนำไปจำหน่ ำยแก่
ผูบ้ ริโภคสุดท้ำย (End Users) อีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ รำยได้จำกกำรขำยส่งของกลุ่มบริษทั อำจมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอนำคต โดย
ปั จจุบนั เฮลทิเนส ขำยส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เป็ นหลัก จำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อย
ละ 99.53 และ 95.41 ของรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทิเนส ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ตำมลำดับ
นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังมีรำยได้อ่นื เช่น ดอกเบีย้ รับ รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ รำยได้ท่ี
ได้รบั จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยในกำรสนับสนุ นกิจกรรมต่ำงๆ เป็ นต้น โดยในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่ม
บริษทั มีรำยได้อ่นื จำนวน 9.82 ล้ำนบำท จำนวน 9.29 ล้ำนบำท จำนวน 16.02 ล้ำนบำท และจำนวน 10.06 ล้ำนบำท คิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 1.24 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 1.10 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ต้นทุนขาย
กลุ่มบริษทั มีต้นทุนขำยในปี 2561 – 2563 จำนวน 643.43 ล้ำนบำท จำนวน 724.17 ล้ำนบำท และจำนวน 831.18
ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 137.96 ล้ำนบำท 182.05 ล้ำนบำท และ 232.91 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำ
กำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 17.66 ร้อยละ 20.09 และร้อยละ 21.89 ตำมลำดับ โดยต้นทุนขำยของกลุ่มบริษทั คือ ต้นทุนสินค้ำ
ซึง่ เป็ นสินค้ำทีก่ ลุ่มบริษทั ซือ้ เพื่อจำหน่ำย โดยทัง้ ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนขำยทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับ
รำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ ขึ้น กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นที่ดขี ้นึ อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ
เฮลทิเนส ซึ่งเพิม่ อำนำจกำรต่อรองในกำรซื้อสินค้ำกับผูจ้ ัดจำหน่ ำย และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนหรือมี Synergy
ในกำรประกอบธุรกิจมำกขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรส่งสินค้ำ กำรบริหำรจัดกำรสำขำ
งวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนขำยจำนวน 697.19 ล้ำนบำท และมีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 205.49 ล้ำน
บำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 22.76 ซึ่งเพิม่ ขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำและปี 2563 เนื่องจำก
เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้น
ค่อนข้ำงสูง
ต้นทุนในการจัดจาหน่ าย
ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยจำนวน 106.14 ล้ำนบำท จำนวน 113.17 ล้ำนบำท และจำนวน
123.58 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 11.61 ของรำยได้จำกกำรขำย โดยต้นทุนในกำรจัด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
จำหน่ำยหลักของกลุ่มบริษทั คือ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ เป็ นต้น และค่ำเช่ำสำขำต่ำงๆ
โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนคิดเป็ นร้อยละ 43.21 ร้อยละ 46.80 และร้อยละ 56.69
ต่อต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยรวม และมีสดั ส่วนค่ำเช่ำคิดเป็ นร้อยละ 31.36 ร้อยละ 32.34 และร้อยละ 12.84 ต่อต้นทุนในกำร
จัดจำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมลำดับ และจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญำเช่ำ มำ
ปฏิบตั ิ ส่งผลทำให้ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.13 โดยต้นทุนใน
กำรจัดจำหน่ำยของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซึง่ สำเหตุส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของ
ค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนพนักงำนขำยและเภสัชกรหน้ำร้ำน ซึ่งสอดคล้องกับรำยได้จำกกำรขำยที่
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยจำนวน 91.51 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 10.14 ของรำยได้จำกกำรขำย โดยมีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนติดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.42 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเป็ น
ร้อยละ 12.91 และค่ำเสือ่ มรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้คดิ เป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.28 ต่อต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยรวม โดยใน
งวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 57.58 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเป็ น
ร้อยละ 12.47 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยรวม
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ ร้อยละ 8.61 เนื่องจำกกลุ่ม
บริษทั มีกำรย้ำยพนักงำนฝ่ ำยงำนขำยมำยังฝ่ ำยบริหำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยของกลุ่มบริษทั
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.33 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 33.27 ล้ำนบำทในปี 2561 จำนวน 45.64 ล้ำนบำทในปี 2562 และจำนวน
51.82 ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 4.80 ต่อรำยได้รวม ตำมลำดับ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรหลักประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนที่ประกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส และภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน เป็ นต้น โดยในปี 2561-2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.09 ร้อยละ 50.27 และร้อยละ 48.58 ของค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรรวม ตำมลำดับ ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.19 เนื่องจำกในปี 2562 กลุ่มบริษทั มี
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ ขึ้นจำกกำรที่จำนวนพนักงำนเพิม่ ขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เช่น ค่ำตรวจสอบบัญชี และค่ำบริกำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.53 จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน โดยค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน
ร้อยละ 9.73 เนื่องจำกมีจำนวนพนักงำนทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ตำมกำรเติบโตของกลุ่ มบริษทั และมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนทีป่ รึกษำต่ำงๆ เช่น
ทีป่ รึกษำด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกฏหมำย ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกำรเงิน ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกำรทำกำรตลำด
เป็ นต้น
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 48.72 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 5.34 ต่อรำยได้รวม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 31.93 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563
ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ ม ำจำกกำรเพิ่ม ขึ้น ของค่ ำ ใช้จ่ ำ ยพนั ก งำนเนื่ อ งจำกกลุ่ ม บริษัท มีก ำรย้ำ ยพนั ก งำนฝ่ ำยงำนขำยมำยัง ฝ่ ำย
บริหำรงำนส่วนกลำง และกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
กาไรสุทธิ
จำกผลกำรดำเนินงำนทีก่ ล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำนวน 0.39 ล้ำนบำท จำนวน
21.77 ล้ำนบำท และจำนวน 52.08 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 0.05 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 4.82 ตำมลำดับ
ถึงแม้ว่ำต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจะมีจำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่หำกเปรียบเทียบเป็ นสัดส่วนต้นทุนใน
กำรจัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบว่ำสัดส่วนดังกล่ำวมีค่ำลดลงเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึงควำม
มีประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรของกลุ่มบริษทั โดยสัดส่วนต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในปี 2561-2563
มีจำนวนร้อยละ 13.58 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 11.61 ตำมลำดับ และสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวมค่อนข้ำง
คงทีใ่ นช่วงปี 2561-2563 โดยมีจำนวนร้อยละ 4.20 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 4.80 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังมีอตั รำ
กำไรขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ ในทุกปี ทร่ี อ้ ยละ 17.66 ร้อยละ 20.09 และร้อยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทีเ่ กิดจำกกำร
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รวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส จึงทำให้กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิทด่ี ขี น้ึ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้
กลุ่มบริษทั ยังได้รบั อำนิสงค์จำกกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด -19 ทีเ่ ริม่ กำรระบำดในช่วงปลำยปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ทีช่ ่วย
เพิม่ ยอดขำยสินค้ำบำงประเภท เช่น หน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ลำ้ งมือประเภทต่ำงๆ อีกด้วย
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำนวน 57.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิรอ้ ยละ 6.30
โดยอัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.85 และเพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 ซึง่ อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 4.82 จำก
กำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้ดีข้นึ จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทัง้ มีรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพที่เป็ นผลิตภัณฑ์ของเฮลทิเนส เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีอตั รำกำไรขัน้ ต้น
ค่อนข้ำงสูง
ฐานะทางการเงิ น
ณ สิ้น ปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่ ม บริษัทมีส ินทรัพย์รวมจำนวน 258.47 ล้ำนบำท จ ำนวน
312.22 ล้ำนบำท จำนวน 413.81 ล้ำนบำท และจำนวน 419.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ท่สี ำคัญของกลุ่มบริษทั
ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ สิน้ ปี 2561 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ท่ี
สำคัญดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 46.78 ร้อยละ 24.60 และร้อยละ 5.55 ของยอดสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ณ สิน้
ปี 2562 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ทส่ี ำคัญดังกล่ำวคิดเป็ นร้อยละ 44.50 ร้อยละ 22.31 และร้อยละ 6.32 ต่อยอดสินทรัพย์
รวม ตำมลำดับ มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 31.65 ร้อยละ 18.26 และร้อยละ 3.26 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 ตำมลำดับ
และมีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 34.99 ร้อยละ 18.11 และร้อยละ 2.80 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ
กลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ จำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 จำนวน 273.23
ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2563 และจำนวน 258.92 ล้ำนบำท ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัท เป็ น
หนี้สนิ หมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สนิ หมุนเวียนต่อหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564เท่ำกับร้อยละ
77.96 ร้อยละ 89.23 ร้อยละ 61.06 และ 56.60 ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ หมุนเวียนทีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั ได้แก่ เจ้ำหนี้กำรค้ำ
และเจ้ำหนี้อ่นื และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.11 และร้อยละ 22.37
ของหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2561 ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 64.01 และร้อยละ 14.40 ของหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2562 คิดเป็ นร้อย
ละ 39.44 และร้อยละ 8.78 ของหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2563 ตำมลำดับ และคิดเป็ นร้อยละ 39.07 และร้อยละ 9.06 ของหนี้สนิ
รวม ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ
กลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุ้นจำนวน 101.94 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 123.71 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2562 และ
จำนวน 140.59 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 39.44 ร้อยละ 39.62 และร้อยละ 33.97 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวม ตำมลำดับ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2561 จำนวน 21.77 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 25.21 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึ้นของกำไรสะสม ทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนในปี 2562
จำนวน 21.77 ล้ำนบำท และ ณ ปี 2563 แม้กลุ่มบริษทั จะมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำนวนทัง้ หมด 55.20
ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 52.08 ล้ำนบำท และยังมีกำรออกหุ้นเพิม่ ทุนจำนวน
20.00 ล้ำนบำท เพือ่ เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) จึงทำให้กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้
เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2562 จำนวน 16.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.64
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 160.12 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 38.21 ของหนี้สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำกสิ้นปี 2563 จำนวน 19.53 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิ
จำกกำรดำเนินงำนจำนวน 57.53 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ
จำนวนทัง้ หมด 38.00 ล้ำนบำท
นักลงทุนสัมพันธ์
ชื่อ
:
ที่อยู่
:
โทรศัพท์ :

นำงอำรยำ ตันธนสิน
37 ซอยศิรเิ กษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
02-118-0884
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 2 บริ ษทั ที่ออกหลักทรัพย์
ส่วนที่ 2.1
วัตถุประสงค์การใช้เงิ น
ชือ่ บริษทั

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั ลงทุนใน
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจคิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ งผู้ผ ลิต เพื่อ จัด จ ำหน่ ำ ยผลิต ภัณ ฑ์แ ละนวัต กรรมเพื่อ
สุข ภำพ เช่น ผลิต ภัณ ฑ์อำหำรเสริม ผลิต ภัณ ฑ์ฆ่ ำเชื้อ ผลิต ภัณ ฑ์สลำยกลิ่น และ
ผลิตภัณฑ์หน้ำกำก เป็ นต้น

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

37 ซอยศิรเิ กษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160

เลขทะเบียนบริษทั

0107563000347

เว็บไซต์

www.healthleadgroup.com

โทรศัพท์

02-118-0884

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน

บริษัท ฯ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ใ นกำรน ำเงิน ที่ไ ด้จ ำกกำรเสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ค รัง้ นี้ หัก
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรเสนอขำยประมำณ 679.26 ล้ำนบำท ไปใช้ดงั ต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิ น

1. ขยำยสำขำและปรับปรุงสำขำ
2. เงินทุนหมุนเวียน

จํานวนเงิ นที่คาดว่าจะใช้
(ล้านบาท)
60
619.26

ระยะเวลาการใช้เงิ น
โดยประมาณ
ภำยในปี 2567
ภำยในปี 2567
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ส่วนที่ 2.2
การประกอบธุรกิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บริษทั ฯ” หรือ “เฮลท์ลดี ”) จดทะเบียนจัดตัง้
เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 เพือ่ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน
136,000,000 บำท และเข้ำถือหุน้ ในบริษทั ย่อยซึง่ ประกอบธุรกิจหลักทัง้ 2 บริษทั โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร์ เฮลท์”) เป็ นบริษทั ย่อย ซึ่งบริษทั ฯ ถือหุน้
ร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป กรณ์ ก ำรแพทย์ และผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่อ สุ ข ภำพต่ ำ งๆ ผ่ ำ นร้ ำ นขำยยำ 4 แบรนด์ ได้ แ ก่ “iCare” “Pharmax”
“vitaminclub” และ “Super Drug” ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 ไอแคร์ เฮลท์ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน
65 ล้ำนบำท
2. บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (Healthiness Company Limited) (“เฮลทิเนส”) เป็ นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100.00 ประกอบธุรกิจหลักคือ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อ จัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพือ่ สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 เฮลทิเนส มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 35 ล้ำนบำท
ตำมทีป่ ระกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรือ่ งกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ สจ. 50/2561 เรื่องกำรพิจำรณำ
ขนำดของบริษทั ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับกำรอนุ ญำตให้บริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) เสนอ
ขำยหุน้ ทีอ่ อกใหม่ ลงวันที่ 28 กันยำยน 2561 ได้มกี ำรกำหนดคุณสมบัตขิ องบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น
(Holding Company) ไว้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด โดยมีรำยละเอียดดังนี้
เกณฑ์การเปรียบเทียบขนาดของบริ ษทั

ข้อกาหนดตาม
ประกาศ Holding
Company

1. ขนำดของบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ฯ
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ หัก เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและบริษทั อื่น**
> ร้อยละ 25.00
สินทรัพย์รวมของบริษทั
2. ขนำดบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ฯ
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ หัก เงินลงทุนในบริษทั อื่น**
> ร้อยละ 75.00
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
3. ขนำดของบริษทั อื่นเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ฯ
เงินลงทุนในบริษทั อื่น**
< ร้อยละ 25.00
สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ
หมำยเหตุ : * คำนวณจำกข้อมูลตำมงบกำรเงินงวด 9 เดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2564
** คือเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีไ่ ม่ได้ประกอบธุรกิจหลัก

คุณสมบัติของ
บริ ษทั ฯ*

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 100.00

ร้อยละ 0.00
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1.1 โครงสร้างกลุ่มบริ ษทั
จุดเริม่ ต้นของกลุ่มบริษทั เริม่ ตัง้ แต่ ปี 2536 โดย ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ ซึ่งเคยผ่ำนประสบกำรณ์ในกำรเป็ นเภสัชกรใน
โรงพยำบำลเอกชน เป็ นผูแ้ ทนยำของบริษทั ผลิตยำต่ำงประเทศ รวมทัง้ เป็ นอำจำรย์คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
และเป็ นผูท้ ม่ี สี ่วนร่วมในกำรบริหำรจัด กำร “โอสถศำลำ” ซึ่งเป็ นร้ำนยำต้นแบบในคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
จึงมีควำมเข้ำใจในกำรบริหำรจัดกำรร้ำนขำยยำเป็ นอย่ำงดี และมีปณิธำนทีอ่ ยำกให้เภสัชกรชุมชน เป็ นทีพ่ ง่ึ พิงทีเ่ ข้ำถึงได้ของคน
ในชุมชนต่ำงๆ เป็ นร้ำนขำยยำใกล้บำ้ น ซึ่งผูป้ ่ วยสำมำรถมำปรึกษำปั ญหำด้ำนสุขภำพในทุกๆ เรื่องได้ก่อนทีจ่ ะไปโรงพยำบำล
จึงได้เปิ ดร้ำนขำยยำขึน้ ในปี 2536 และดำเนินกิจกำรร้ำนขำยยำภำยใต้หลักวิธปี ฏิบตั ทิ ำงเภสัชกรรมชุมชนมำตลอด ส่งเสริมกำร
ใช้ยำอย่ำงเหมำะสม จนได้เป็ นร้ำนยำคุณภำพรุ่นแรกของสภำเภสัชกรรม ในปี 2547 จำกนัน้ จึงได้จดั ตัง้ เป็ นบริษทั ไอแคร์ เฮลท์
จำกัด ขึน้ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรกจำนวน 5,000,000 บำท และได้เปลี่ยนชื่อร้ำนเป็ น “iCare”
และได้เปิ ดสำขำเพิม่ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ขยำยกำรดำเนินธุรกิจโดยเปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้ช่อื “vitaminclub” และ “Super Drug”
เพิม่ เติม ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 ไอแคร์ เฮลท์ มีจำนวนสำขำทัง้ สิน้ 14 สำขำ
สำหรับ เฮลทิเนส เดิมชื่อ บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ผูถ้ อื หุน้ เดิมเริม่ ต้นธุรกิจร้ำนขำยยำ ในปี 2550 ภำยใต้ช่อื ร้ำน
“Pharmax” โดยเปิ ดสำขำแรกทีถ่ นนประดิษฐ์มนูธรรม โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรเป็ นศูนย์คำ้ ปลีกรำคำส่งด้วยยำทีม่ คี ุณภำพทีไ่ ด้
มำตรฐำน ทำให้ได้รบั กำรยอมรับจำกสถำบันกำรศึกษำและเริม่ เป็ นแหล่งฝึกงำนของนิสติ และนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ตงั ้ แต่ปี
2553 ก่อนที่จะจัดตัง้ เป็ นบริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ขึ้น เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ จำนวน
5,000,000 บำท และได้เปิ ดสำขำเพิม่ อย่ำงต่อเนื่อง ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 เฮลทิเนส มีจำนวนสำขำทัง้ สิน้ 11 สำขำ
เพื่อ ที่จ ะเพิ่ม ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขัน ในกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ ทัง้ ในแง่ ก ำรเพิ่ม จ ำนวนสำขำให้ค รอบคลุ ม พื้น ที่ใ น
กรุงเทพมหำนคร รวมทัง้ เพิม่ อำนำจในกำรต่อรองกับผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ ในเดือนธันวำคม ปี 2561 ครอบครัวคุณมัทยำ จึงได้เข้ำซือ้
หุน้ ทัง้ หมดจำกผูถ้ อื หุน้ เดิมของ เฮลทิเนส พร้อมทัง้ ได้จดั ตัง้ บริษทั ฯ ขึน้ เพือ่ เข้ำไปลงทุนใน ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทัง้
ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินธุรกิจ โดยให้ ไอแคร์ เฮลท์
ดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำทัง้ หมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ในขณะที่ เฮลทิเนส
ดำเนินธุรกิจคิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ
โดยมีผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพทัง้ หมด 2 แบรนด์ได้แก่ “PRIME” และ “Besuto”
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
โครงสร้างการถือหุ้นก่อนการปรับโครงสร้าง
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส ณ วันที่ 30 เมษำยน 2561
ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

55.36%

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

34.95%

เฮลทิ เนส
(เดิ มชื่อ ฟาร์แมกซ์ รีเทล)

ไอแคร์ เฮลท์
9.50%

นพ.ธัญกร พันธุกานนท์
น.ส.ทาทิ ม ประกิ ตนนทการ

0.09%

น.ส.พรพรรณ สิ ทธิ นววิ ธ

0.09%

ธุรกิ จร้านขายยา

ธุรกิ จร้านขายยา

72.00%

นายณัฐวุฒ์ ิ มโนสุทธิ

20.00%

นายสุเมธ มโนสุทธิ

8.00%

น.ส.พัทธนันท์ มโนสุทธิ

ไอแคร์ เฮลท์ ได้ทำกำรปรับโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ในขณะเดียวกันครอบครัวคุณมัทยำได้เข้ำซื้อหุน้ จำกผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
เฮลทิเนส ส่งผลทำให้ผถู้ อื หุน้ ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 ของ 2 บริษทั เป็ นดังนี้
ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

55.55%

เฮลทิ เนส
(เดิ มชื่อ ฟาร์แมกซ์ รีเทล)

ไอแคร์ เฮลท์
ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

34.95%

นพ.ธัญกร พันธุกานนท์

9.50%

ธุรกิ จร้านขายยา

ธุรกิ จร้านขายยา

65.60%

ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

28.00%

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

6.40%

ภก.ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล

โครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างธุรกิ จหลังการปรับโครงสร้าง
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 80.00 ล้ำนบำท โดยรับชำระเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สำมัญ
ของ ไอแคร์ เฮลท์ มูลค่ำ 55.00 ล้ำนบำท และ เฮลทิเนส (เดิมชื่อ บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) มูลค่ำ 24.70 ล้ำนบำท โดย ณ
วันที่ 28 ธันวำคม 2561 เฮลท์ลดี ถือหุน้ ในเฮลทิเนส ร้อยละ 98.80 อีกร้อยละ 1.20 ถือโดยนำยธัชพล ชลวัฒนสกุล และเมื่อวันที่
15 มกรำคม 2562 นำยธัชพล ได้ขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลือ คิดเป็ นร้อยละ 1.20 ให้แก่ เฮลท์ลดี เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ เฮลท์ลดี ถือ
หุน้ ใน เฮลทิเนส ร้อยละ 100.00 ทำให้โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ปั จจุบนั เป็ นดังนี้
ภญ.มัทยา พันธุกานนท์

58.69%

ภก.ศุภกร พันธุกานนท์

นพ.ธัญกร พันธุกานนท์

32.78%

ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

6.53%

2.00%

บริ ษทั ฯ
ประกอบธุรกิ จลงทุนบริ ษทั อื่น
(Holding Company)
100.00%

100.00%

ไอแคร์ เฮลท์

เฮลทิ เนส

ธุรกิ จร้านขายยา

ธุรกิ จคิ ดค้น และพัฒนาร่วมกับทีมวิ จยั
ภายนอก รวมทัง้ ว่าจ้างผู้ผลิ ต เพื่อจัด
จาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภาพ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั สำมำรถจำแนกได้ตำมธุรกิจของบริษทั ย่อย โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ธุรกิ จร้านขายยา
ไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์
และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร เพื่อให้ครอบคลุมควำมต้องกำรของลูกค้ำทีห่ ลำยหลำย
ไม่ว่ำจะเป็ น ยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน สินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอก
ร่ำงกำย และสินค้ำบริโภค โดยปั จจุบนั มีรำ้ นขำยยำอยู่ทงั ้ หมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub”
และ “Super Drug”
ณ ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ มีรำ้ นขำยยำทัง้ หมด 26 สำขำ (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564) ดังต่อไปนี้
1.1) iCare
10 สำขำ
1.2) Pharmax
12 สำขำ
1.3) vitaminclub
3 สำขำ
1.4) Super Drug
1 สำขำ
แบรนด์
iCare

สีแ่ ยกทศกัณฑ์
เซฟเซ็นเตอร์
ตลำดสำย 2
ประชำนิเวศน์ 1
เอกมัย
เสรีมำร์เก็ต
พระรำม 9
เดอะ ทรีโอ
ตลำดเสนีย์
เพชรเกษม 28
เพชรเกษม 56
วิคตอเรียกำร์เด้น

Pharmax

ประดิษฐ์มนูธรรม
จัตุรสั จำมจุรี
เพียวเพลส
รำมคำแหง 110
นวลจันทร์
เดอะแจ๊ส
วังหิน

สถานที่ตงั ้
349/512 ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
ห้อง A.5 42-42/1-42/34 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวีวฒ
ั นำ
กรุงเทพมหำนคร
238 ถนนพุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
99/ 188,189 ถ น น เ ท ศ บ ำ ล ส ง เ ค ร ำ ะ ห์ แ ข ว ง ล ำ ด ย ำ ว เ ข ต จ ตุ จั ก ร
กรุงเทพมหำนคร
436/2-3 ซอยสุขมุ วิท63 (เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
999/5 ยู นิ ต U013,U014 ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร
170/14 ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษี เ จริ ญ เขตภำษี เ จริ ญ
กรุงเทพมหำนคร
618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร
1871 อำคำร B ห้อ งที่ B109 ถนนเพชรเกษม แขวงหลัก สอง เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร
275 ถ น น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ม นู ธ ร ร ม แ ข ว ง วั ง ท อ ง ห ล ำ ง เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล ำ ง
กรุงเทพมหำนคร
317 อำคำรจัตุรสั จำมจุรี ชัน้ บี ห้อง บี03-บี03/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
86/1 ศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส อำคำรบี ชัน้ 1 ห้อง B105-B106 ถนนรำมคำแหง
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร
17/63 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
728 ศูนย์กำรค้ำเดอะแจ๊สวังหิน ห้อง B102 ชัน้ 1 ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
แบรนด์
เดอะไนน์
พระรำม 9
ฟู้ดวิลล่ำ
รำชพฤกษ์
เดอะสตรีท
รัชดำ
เดอะคริสตัล
เอกมัย-รำมอินทรำ
โลตัสลำดกระบัง
โรบินสัน ลำดกระบัง
กรุงเทพกรีฑำ
vitaminclub

เซ็นทรัล
ลำดพร้ำว
เซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้ำ
แฟชันไอส์
่ แลนด์

Super Drug

ซุปเปอร์ดรัก

สถานที่ตงั ้
999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม 9 แขวงพัฒ นำกำร เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร
77/11 โครงกำรฟู้ ดวิ ล ล่ ำ รำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหำนคร
139 ศูนย์กำรค้ำเดอะสตรีทรัชดำ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร
209 โครงกำรเดอะคริสตัล อำคำรJ ชัน้ 1 ห้องเลขที1่ 01 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร
362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
71 ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
241 โครงกำรมำร์ เ ก็ ต เพลสกรุ ง เทพกรี ฑ ำ แขวงหัว หมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร
1697 อำคำรศู น ย์ก ำรค้ำ เซ็น ทรัล พลำซ่ ำ ลำดพร้ำ ว ชัน้ จี ห้อ งจี 17 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
7/222 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ปิ่ นเกล้ำ ห้องเลขที่ 325/1 ชัน้ 3 ถนน
บรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
587,589,589/7-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ บี037ซี ชัน้ บี
ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร
40/9 ถนนพรำนนก-พุ ท ธมณฑล สำย4 แขวงบำงพรม เขตตลิ่ ง ชั น
กรุงเทพมหำนคร

2) ธุร กิ จ คิ ด ค้ น และพัฒ นาร่ ว มกับ ที ม วิ จ ยั ภายนอก รวมทัง้ ว่ า จ้ า งผู้ผ ลิ ต เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพทีเ่ น้นกำรป้ องกันและกำรเพิม่ คุณภำพชีวติ ให้ดขี น้ึ โดยส่วนใหญ่จำหน่ ำยผ่ำนร้ำนขำยยำ
ของ ไอแคร์ เฮลท์ ปั จจุบนั เฮลทิเนส มีผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์ ดังนี้
2.1) “ไพร์ม” (PRIME)
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมทีค่ ดั สรรวัตถุดบิ คุณภำพจำกทัวทุ
่ กมุมโลก
2.2) “เบซูโตะ” (Besuto)
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ผลิตภัณฑ์สลำยกลิน่ และผลิตภัณฑ์หน้ำกำก

1.3 วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ เป้ าหมาย
วิสยั ทัศน์ (Vision)
One of the leading healthcare product professionals and pharmacy networks in Thailand and AEC
หนึ่งในผูน้ ำด้ำนผลิตภัณฑ์เพือ่ กำรดูแลสุขภำพ และเครือข่ำยร้ำนขำยยำทัง้ ในประเทศไทยและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
พันธกิจ (Mission)
1. To be the the leading, top of mind retail pharmacy brand both as a retailer and a workplace
เป็ นเครือข่ำยร้ำนขำยยำทีอ่ ยูใ่ นใจของผูบ้ ริโภค และพนักงำน
2. To be recognized as the world leader in Healthcare business by developing innovative, cutting edge
technology products to the world market
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ได้รบั กำรยอมรับระดับโลกในธุรกิจกำรดูแลสุขภำพ ด้วยกำรนำผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ลี ้ำสมัยสู่
ตลำดโลก
3. Being a decent global citizen by supporting global and / or local community health education schemes
เป็ นองค์กรทีค่ อยสนับสนุนด้ำนกำรให้ควำมรูด้ ำ้ นสุขภำพแก่ชุมชนและคนทัวโลก
่
เป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจ
- ขยำยสำขำให้ครอบคลุมพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร ปริมลฑล และจังหวัดใหญ่ๆ
- มุ่ ง มัน่ พัฒ นำให้ เ ป็ น Professional Pharmaceutical Service ร่ ว มกั บ เป็ นแหล่ ง ฝึ ก งำนและสถำบั น สมทบของ
มหำวิทยำลัย
- พัฒนำช่องทำงจำหน่ำยทัง้ Online และ Offline ให้เชือ่ มต่อเป็ น “Omni Channel”
- พัฒนำ Healthcare Innovation Products ของกลุ่มบริษทั ให้เป็ นทีย่ อมรับระดับโลก
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1.4

ปี
-

ปี
ปี
-

ปี
-

ปี
ปี
-

ปี
-

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนำกำรทีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั ในช่วงระยะเวลำทีผ่ ำ่ นมำ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1.4.1 บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)
2561
จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 80 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญ
8,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ทีต่ รำไว้หุน้ ละ 10 บำท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยรับ
ชำระเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สำมัญของบริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้ เฮลท์ลดี ถือหุน้ ใน
ไอแคร์ เฮลท์ ร้อยละ 100.00 และรับชำระเป็ นเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ บริษทั
ฟำร์แ มกซ์ รีเ ทล จ ำกัด ) มู ล ค่ ำ 24.70 ล้ำ นบำท และรับ ช ำระเป็ น เงิน สดอีก 0.30 ล้ำ นบำท จำกนำยธัช พล
ชลวัฒนสกุล ส่งผลทำให้ เฮลท์ลดี ถือหุน้ ใน เฮลทิเนส ร้อยละ 98.80
2562
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 นำยธัชพล ได้ขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลือใน เฮลทิเนส ร้อยละ 1.20 ให้แก่ เฮลท์ลดี เรียบร้อย
แล้ว ส่งผลทำให้เฮลท์ลดี ถือหุน้ ใน เฮลทิเนส ร้อยละ 100,00
2563
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 มีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เปลีย่ นแปลง มูลค่ำหุน้ ที่
ตรำไว้จำกหุน้ ละ 10 บำท เป็ น 0.50 บำท ทำให้บริษทั ฯ มีจำนวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วทัง้ หมดจำนวน 160
ล้ำนหุน้ และมีมติอนุ มตั ใิ ห้บริษทั ฯ เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 56 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 80 ล้ำนบำท
เป็ น 136 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ ใหม่จำนวน 112 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 0.50 บำท โดยมีรำยละเอียดกำร
จัดสรร ดังนี้
- หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 40 ล้ำนหุน้ เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วน ซึง่ จัดสรรเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้
ทุนชำระแล้วของบริษทั ฯ เป็ น 100 ล้ำนบำท
- หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 64.80 ล้ำนหุน้ เพือ่ เสนอขำยให้แก่ประชำชน
- หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 7.20 ล้ำนหุน้ เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ในรำคำเดียวกันกับรำคำเสนอขำยหุน้ สำมัญให้แก่ประชำชน
1.4.2 บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
2552
จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 5 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นร้ำนขำย
ยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ
ภำยใต้ แบรนด์ “iCare” โดยมีจำนวนสำขำทัง้ หมด 3 สำขำ ที่ สีแ่ ยกทศกัณฑ์, เซฟเซ็นเตอร์ และตลำดสำย 2
2553
ขยำยสำขำเพิม่ อีก 3 สำขำ ที่ ประชำนิเวศน์ 1, เอกมัย และสุขมุ วิท 51 (ปั จจุบนั ที่ สุขมุ วิท 51 ปิ ดทำกำรแล้ว)
2556
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 15 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 20 ล้ำนบำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 150,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
2557
ขยำยสำขำเพิม่ อีก 2 สำขำ ที่ เสรีมำร์เก็ต พระรำม 9 และเดอะ ทรีโอ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ปี 2557
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 30 ล้ำนบำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
ปี 2558
ขยำยสำขำเพิม่ ในห้ำงสรรพสินค้ำ โดยเปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” 2 สำขำที่ เซ็นทรัล ลำดพร้ำว
และเซ็นทรัล พระรำม 9 (ปั จจุบนั ที่ เซ็นทรัลพระรำม 9 ปิ ดทำกำรแล้ว)
ปี 2559
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ที่ เซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “iCare” เพิม่ ทีต่ ลำดเสนีย์ เพชรเกษม 28
ปี 2560
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้ชอ่ื “Super Drug” บริเวณย่ำนศิรริ ำช เพือ่ ให้ครอบคลุมลูกค้ำเป้ ำหมำยทุกกลุ่ม
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “iCare” ที่ ยูเนียนมอลล์ (ปั จจุบนั ปิ ดทำกำรแล้ว)
ปี 2561
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 25 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 30 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 55 ล้ำนบำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 250,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
จำกกำรก่อตัง้ เฮลท์ลดี ขึน้ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2561 โดยผูถ้ อื หุน้ ของ เฮลท์ลดี ชำระเงินค่ำหุน้ เป็ นเงินลงทุนใน
หุน้ สำมัญของ ไอแคร์ เฮลท์ มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้ ไอแคร์ เฮลท์ ถูกถือหุน้ โดยเฮลท์ลดี ร้อยละ 100.00
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ที่ แฟชันไอส์
่ แลนด์
ปี 2562
จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ เรื่องกำรพัฒนำช่องทำงกำรขำยปลีกและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์องค์กำรเภสัชกรรม
โดยองค์กำรเภสัชกรรมจะสนับสนุ นรำยละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ เพื่อกำรจำหน่ ำยในร้ำนขำยยำทุกสำขำของ
ไอแคร์ เฮลท์
จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร กับคณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพื่อเป็ น
แหล่งฝึกปฏิบตั งิ ำนเภสัชกรรมชุมชน และพัฒนำบุคลำกรในด้ำนวิชำกำรเภสัชศำสตร์
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “iCare” ที่ เพชรเกษม 56
รับโอนกิจกำรร้ำนขำยยำทัง้ หมดของแบรนด์ “Pharmax” จำก เฮลทิเนส
ปี 2563
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “iCare” ที่ วิคตอเรียกำร์เด้น และร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ที่ โลตัส
ลำดกระบัง
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมือ่ วันที่ 9 ธันวำคม 2563 มีมติอนุมตั ใิ ห้ ไอแคร์ เฮลท์ เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 55 ล้ำนบำท เป็ น 65 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ ใหม่จำนวน 100,000
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพือ่ เสนอขำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ปี 2564
เปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ที่ โรบินสัน ลำดกระบัง และที่ กรุงเทพกรีฑำ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ปี
-

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
-

ปี
ปี
-

1.4.3 บริ ษทั เฮลทิ เนส จากัด (เดิ มชื่อ บริ ษทั ฟาร์แมกซ์ รีเทล จากัด)
2556
จดทะเบียนจัดตัง้ ในชื่อ “บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด” เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่ 5
ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจเป็ นร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ ภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ทัง้ หมด 3 สำขำ ที่ ประดิษฐ์มนู ธรรม,
จัตุรสั จำมจุรี และเพียวเพลส รำมคำแหง 110
ขยำยสำขำเพิม่ อีก 2 สำขำ ที่ นวลจันทร์ และอเวนิว แจ้งวัฒนะ (ปั จจุบนั ที่ อเวนิว แจ้งวัฒนะปิ ดทำกำรแล้ว)
2557
ขยำยสำขำเพิม่ 2 สำขำที่ เดอะแจ๊ส วังหิน และเดอะไนน์ พระรำม 9
2558
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 5 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 15 ล้ำนบำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
ขยำยสำขำเพิม่ 1 สำขำ ที่ เดอะแจ๊ส รำมอินทรำ (ปั จจุบนั ที่ เดอะแจ๊ส รำมอินทรำปิ ดทำกำรแล้ว)
2559
เพิม่ ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 15 ล้ำนบำท เป็ นจำนวน 25 ล้ำนบำท โดย
กำรออกหุน้ สำมัญใหม่จำนวน 100,000 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 100 บำท เสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม เพื่อใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน
ได้รบั กำรรับรองในกำรเป็ นหน่วยงำนเครือข่ำยภำยใต้สถำบันหลัก คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ใน
กำรผลิตกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ตำมรูปแบบกิจกรรมกำรศึกษำต่อเนื่องที่
สถำบันหลักกำหนด
ขยำยสำขำเพิม่ จำนวน 3 สำขำ ที่ ฟู้ดวิลล่ำ รำชพฤกษ์ , เดอะสตรีท รัชดำ และสวนเพลินมำร์เก็ต (ปั จจุบนั ที่
สวนเพลินมำร์เก็ตปิ ดทำกำรแล้ว)
2560
จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อเป็ นแหล่งฝึ ก
ปฏิบตั งิ ำนเภสัชกรรมชุมชน และพัฒนำบุคลำกรในด้ำนวิชำกำรเภสัชศำสตร์
ขยำยสำขำเพิม่ 1 สำขำ ที่ เดอะคริสตัล เอกมัย-รำมอินทรำ
2561
จัดงำน Pharmax Health Expo 2018 ณ ศูนย์กำรค้ำเดอะไนน์เซ็นเตอร์ พระรำม 9
จำกกำรก่อตัง้ เฮลท์ลดี เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 โดยผูถ้ อื หุน้ เฮลท์ลดี ชำระเงินค่ำหุน้ เป็ นเงินลงทุนในหุน้ สำมัญ
ของ เฮลทิเนส มูลค่ำ 24.70 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้ เฮลทิเนส ถูกถือหุน้ โดย เฮลท์ลดี ร้อยละ 98.80 (อีกร้อยละ 1.20
ถือโดยนำยธัชพล ชลวัฒนสกุล และเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 นำยธัชพล ได้ขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลือให้แก่ เฮลท์ลดี
เรียบร้อยแล้ว ส่งผลทำให้ เฮลทิเนส ถูกถือหุน้ โดย เฮลท์ลดี ร้อยละ 100.00)
2562
เปลี่ยนแผนกำรดำเนินธุรกิจ โดยโอนธุรกิจร้ำนขำยยำทัง้ หมดภำยใต้ช่อื “Pharmax” ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อ
ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพือ่ สุขภำพ
เปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็ น “บริษทั เฮลทิเนส จำกัด” เมือ่ วันที่ 27 พ.ย. 2562
2563
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 มีมติอนุ มตั ใิ ห้ เฮลทิเนส เพิม่ ทุนจดทะเบียน
จำนวน 10 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 25 ล้ำนบำท เป็ น 35 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้ ใหม่จำนวน 100,000
หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ 100 บำท เพือ่ เสนอขำยให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วน เพือ่ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
2. ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ” หรือ “เฮลท์ลดี ”) ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company)
โดยบริษทั ฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ในบริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (“ไอแคร์ เฮลท์”) ซึ่งประกอบธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร ผ่ำน
ร้ำ นขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แ ก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” และถือ หุ้น ร้อ ยละ 100.00 ในบริษัท
เฮลทิเนส จำกัด (“เฮลทิเนส”) ซึ่งประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพือ่ สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยโครงสร้ำงของรำยได้ของกลุ่มบริษทั แยกตำม
กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 และ 2564 เป็ นดังนี้
2.1 โครงสร้างรายได้
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริม
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของ
ใช้ในบ้ำน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพสำหรับ
ภำยนอกร่ำงกำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
รวมรายได้จากการขายและบริการ
รำยได้อ่นื *
รวมรายได้ทงั ้ หมด

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
561.88
71.02 659.46 72.03 753.19
69.73 558.68
70.13 623.01
68.26
114.11

14.42

129.11

14.10

169.27

15.67

123.28

15.47

160.52

17.59

69.74

8.81

73.28

8.00

95.79

8.87

71.27

8.95

78.71

8.62

35.66
781.39
9.82
791.21

4.51
98.76
1.24
100.00

44.37
906.22
9.29
915.51

4.85 45.84
98.99 1,064.09
1.01 16.02
100.00 1,080.11

4.24
98.52
1.48
100.00

33.18
786.41
10.26
796.67

4.16
98.71
1.29
100.00

40.45
902.69
10.06
912.74

4.43
98.90
1.10
100.00

หมำยเหตุ * รำยได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ เป็ นต้น

2.2 ลักษณะธุรกิ จ
ธุรกิจของกลุ่มบริษทั สำมำรถจำแนกตำมธุรกิจของบริษทั ย่อย ได้เป็ น 2 ธุรกิจ ดังนี้
2.2.1 ธุรกิ จร้านขายยา
2.2.1.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
ไอแคร์ เฮลท์ ประกอบธุรกิจร้ำนขำยยำซึง่ จำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ รวมกว่ำ 10,000 รำยกำร โดยปั จจุบนั เปิ ดร้ำนขำยยำทัง้ หมด 4 แบรนด์ได้แก่
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ซึ่งจะให้ควำมสำคัญกับสินค้ำทีจ่ ำหน่ำยและกลุ่มลูกค้ำทีแ่ ตกต่ำงกัน โดย
สำมำรถแบ่งลักษณะของสินค้ำทีจ่ ำหน่ำยในร้ำนขำยยำออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภทสิ นค้า
1. ยำและผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม
(Professional
Healthcare)

ลักษณะ
สินค้ำส่วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ประเภทยำ
ซึ่งประกอบด้วยยำทัวไป
่ ยำสำมัญประจำ
บ้ ำ น และยำควบคุ ม พิเ ศษ เพื่อ ใช้ ร ัก ษำ
อำกำรป่ วยชนิดต่ำงๆ ทัง้ โรคเฉียบพลัน โรค
เรื้อรัง และโรคกึ่งเฉียบพลัน นอกจำกนี้ยงั
รวมถึงผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภำพ ใช้ป้องกันหรือ
บรรเทำอำกำรเจ็บป่ วย โดยสินค้ำประเภทนี้
ถือเป็ นสินค้ำทีม่ กี ำรจำหน่ำยเป็ นหลักในทุก
สำขำ

2. อุปกรณ์กำรแพทย์
และของใช้ในบ้ำน
(Home Healthcare)

เป็ นสินค้ำประเภทอุปโภค ซึ่งประกอบด้วย
อุ ป กรณ์ ก ำรแพทย์ เครื่อ งมือ แพทย์ วัส ดุ
สิ้นเปลืองทำงกำรแพทย์ วัสดุหรืออุปกรณ์
เพื่อ บ ำบัด รัก ษำผู้ป่ วย และผลิต ภัณ ฑ์ใ ช้
ภำยในบ้ำ น ในกำรช่ ว ยเหลือ หรือ อ ำนวย
ควำมสะดวกให้ก ับ ผู้ป่ วยในบำงลัก ษณะ
เช่น ไม้เท้ำผู้สูงอำยุ อุปกรณ์ ช่วยพยุงเดิน
หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ เครื่องวัดอุณหภูมิ
เครือ่ งวัดควำมดันโลหิต เป็ นต้น

3. สินค้ำสุขภำพสำหรับ
ภำยนอกร่ำงกำย
(Personal
Healthcare)

ประกอบด้วยสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรือ
สุ ข อนำมัย ส ำหรับ ใช้ ภ ำยนอกร่ ำ งกำย
ได้แ ก่ เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์ดู แ ลร่ำ งกำย
ผลิต ภัณ ฑ์ดู แ ลผิว ผลิต ภัณ ฑ์ส ำหรับ ช่ อ ง
ปำก และผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เพื่อ บำรุงสุขภำพ
ของผู้ใ ช้ หรือ บรรเทำและป้ อ งกัน อำกำร
เจ็บป่ วย ยกตัวอย่ำงเช่น แชมพูรกั ษำอำกำร
หนังศรีษะร่วง สบู่บำรุงผิว เป็ นต้น

ตัวอย่างสิ นค้า
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภทสิ นค้า
4. สินค้ำบริโภค
(Deli Healthcare)

ลักษณะ
สินค้ำบริโภค หรือสินค้ำอื่นๆ ประกอบด้วย
อำหำร เครื่องดื่ม หรืออำหำรทำงกำรแพทย์
อื่นๆ เช่น นมผงสำหรับเด็ก นมผงสำหรับ
ผูส้ งู อำยุ น้ำดื่มขวดเล็ก เป็ นต้น

ตัวอย่างสิ นค้า

โดยสำขำทัง้ 4 แบรนด์ มีรำยละเอียดดังนี้
1. แบรนด์ iCare

เป็ นร้ำนขำยยำทีเ่ น้นสินค้ำประเภท Professional Healthcare และ Home Healthcare ทีม่ กี ลุ่มสินค้ำหลักคือยำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และอุปกรณ์กำรแพทย์ ในลักษณะ Community Pharmacy ให้ควำมสำคัญกับลูกค้ำในชุมชน โดยจะเปิ ด
ให้บริกำรในบริเวณใกล้ตลำดและแหล่งทีพ่ กั อำศัยภำยในกรุงเทพมหำนคร ปั จจุบนั มีดว้ ยกันทัง้ หมด 10 สำขำ โดยพืน้ ทีส่ ่วนที่
เป็ นร้ำนค้ำ ส่วนใหญ่มขี นำดพืน้ ทีป่ ระมำณ 100-300 ตำรำงเมตร ได้แก่

สีแ่ ยกทศกัณฑ์
เซฟเซ็นเตอร์
ตลำดสำย 2
ประชำนิเวศน์ 1
เอกมัย
เสรีมำร์เก็ต
พระรำม 9
เดอะ ทรีโอ
ตลำดเสนีย์
เพชรเกษม 28

สถานที่ตงั ้
349/512 ถนนพุทธมณฑลสำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
ห้อง A.5 42-42/1-42/34 ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์ เขตทวี
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
238 ถนนพุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำงแคเหนือ เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร
99/188,189 ถนนเทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร
436/2-3 ซอยสุขมุ วิท63(เอกมัย) ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขต
วัฒนำ กรุงเทพมหำนคร
999/5 ยูนิต U013,U014 ถนนพระรำม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร
170/14 ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำกคลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
2552
2552
2552
มี.ค. 2553
มี.ค. 2553
ธ.ค. 2557
ธ.ค. 2557
ส.ค. 2559
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เพชรเกษม 56
วิคตอเรียกำร์เด้น

สถานที่ตงั ้
618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวงบำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพมหำนคร
1871 อำคำร B ห้องทีB่ 109 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
ส.ค. 2562
มิ.ย. 2563

2. แบรนด์ Pharmax

เน้ น สิ น ค้ ำ Professional Healthcare, Home Healthcare และ Deli Healthcare ซึ่ ง เป็ นสิ น ค้ ำ ประเภทยำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์ รวมถึงสินค้ำบริโภคอื่นๆ ในลักษณะ Professional Pharmacy กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยจะ
เป็ นลูกค้ำทีอ่ ยู่ภำยในย่ำนเศรษฐกิจในกรุงเทพมหำนครมำกขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเน้นเปิ ดสำขำใน Community Mall ปั จจุบนั มี
ด้วยกันทัง้ หมด 12 สำขำ โดยพืน้ ทีส่ ว่ นทีเ่ ป็ นร้ำนค้ำ ส่วนใหญ่มขี นำดพืน้ ทีป่ ะมำณ 100 - 200 ตำรำงเมตร ได้แก่
ประดิษฐ์มนูธรรม
จัตุรสั จำมจุรี
เพียวเพลส
รำมคำแหง 110
นวลจันทร์
เดอะแจ๊ส
วังหิน
เดอะไนน์
พระรำม 9
ฟู้ดวิลล่ำ
รำชพฤกษ์
เดอะสตรีท
รัชดำ
เดอะคริสตัล
เอกมัย-รำมอินทรำ

สถานที่ตงั ้
275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง
กรุงเทพมหำนคร
317 อำคำรจัตรุ สั จำมจุรี ชัน้ บีหอ้ งบี03-บี03/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
86/1 ศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส อำคำรบี ชัน้ 1ห้องB105-B106 ถนนรำมคำแหง
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร
17/63 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
728 ศูนย์กำรค้ำเดอะแจ๊สวังหิน ห้องB102 ชัน้ 1 ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร
999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม 9 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร
77/11 โครงกำรฟู้ดวิลล่ำรำชพฤกษ์ แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหำนคร
139 ศูนย์กำรค้ำเดอะสตรีทรัชดำ ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร
209 โครงกำรเดอะคริสตัล อำคำรJ ชัน้ 1 ห้องเลขที1่ 01
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
2556
2556
2556
2556
ธ.ค. 2557
ธ.ค. 2557
ก.พ. 2559
มิ.ย. 2559
ก.ค. 2560
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

โลตัสลำดกระบัง
โรบินสัน ลำดกระบัง
กรุงเทพกรีฑำ

สถานที่ตงั ้
362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
71 ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
241 โครงกำรมำร์เก็ตเพลสกรุงเทพกรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
ก.ย. 2563
ก.ย. 2564
ต.ค. 2564

3. vitaminclub

เปิ ดให้บริกำรในรูปแบบ Lifestyle Pharmacy โดยเน้นกำรจำหน่ ำยสินค้ำประเภท Personal Healthcare และ
Professional Healthcare ซึ่งเป็ นสินค้ำจำพวกสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพ หรือสุขอนำมัย รวมทัง้ ยำ และผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
เป็ นหลัก เน้นกำรเปิ ดสำขำในห้ำงสรรพสินค้ำ เพื่อจับกลุ่มลูกค้ำทีใ่ ส่ใจกับสุขภำพ ปั จจุบนั มี ดว้ ยกันทัง้ หมด 3 สำขำ โดยพืน้ ที่
ส่วนทีเ่ ป็ นร้ำนค้ำ มีขนำดพืน้ ทีป่ ระมำณ 50-100 ตำรำงเมตร ได้แก่

เซ็นทรัล
ลำดพร้ำว
เซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้ำ
แฟชันไอส์
่ แลนด์

สถานที่ตงั ้
1697 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล พลำซ่ำ ลำดพร้ำว ชัน้ จี ห้องจี17 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
7/222 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลพลำซ่ำ ปิ่ นเกล้ำ ห้องเลขที่ 325/1 ชัน้ 3
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
587,589,589/7-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำแฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ บี037ซี
ชัน้ บี ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
ธ.ค. 2558
พ.ค. 2559
พ.ย. 2561
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4. Super Drug

เน้ นกำรจำหน่ ำยสินค้ำประเภท Professional Healthcare และ Home Healthcare ที่มีกลุ่มสินค้ำหลักคือยำ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และอุปกรณ์กำรแพทย์ ทีร่ ะดับรำคำทีส่ ำมำรถแข่งขันได้ โดยปั จจุบนั มีเพียง 1 สำขำ เป็ นร้ำนขำยยำ
ขนำดใหญ่ มีขนำดพืน้ ทีป่ ระมำณ 240 ตำรำงเมตร ตัง้ อยูย่ ำ่ นศิรริ ำช

ซุปเปอร์ดรัก

สถานที่ตงั ้
40/9 ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล สำย4 แขวงบำงพรม เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหำนคร

เปิ ดให้บริการ
มี.ค. 2560

โดยไอแคร์ เฮลท์ มีแผนทีจ่ ะเปิ ดสำขำให้ครอบคลุมพื้นทีโ่ ดยรวมในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลเพิม่
มำกขึน้ โดยมีกำรกำหนดระยะห่ำงของแต่ละสำขำ โดยจะต้องมีระยะห่ำงระหว่ำงสำขำมำกกว่ำ 3 กิโลเมตร รวมทัง้ แบรนด์ของ
ร้ำนยำทีจ่ ะเปิ ด โดยจะพิจำรณำจำกกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยในพืน้ ทีน่ นั ้ เป็ นหลัก
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2.2.1.2 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. การมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ค้า ทัง้ ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้า
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ เป็ นผู้ท่มี คี วำมรู้และประสบกำรณ์ ในธุรกิจร้ำนขำยยำมำยำวนำนกว่ำ 28 ปี
ส่งผลทำให้มคี วำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คำ้ ทัง้ ผูผ้ ลิตสินค้ำรวมทัง้ ตัวแทนจำหน่ ำยสินค้ำ ไอแคร์ เฮลท์ จึงได้รบั กำรสนับสนุ นจำก
ผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ ำยเป็ นอย่ำงดีเสมอมำ ประกอบกับกำรที่กลุ่มผู้บริหำรส่วนใหญ่เป็ นเภสัชกร ทำให้มคี วำมเข้ำใจในกำร
คัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้ำมำจำหน่ ำยในร้ำนซึ่งเป็ นทีต่ ้องกำรของลูกค้ำ ส่งผลทำให้ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถจัดหำสินค้ำทีส่ ำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนและทันเวลำ ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ มีสนิ ค้ำทีจ่ ำหน่ ำยกว่ำ 10,000 รำยกำร
นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ยังได้รบั กำรสนับสนุ นจำกผู้ผลิตและผู้จดั จำหน่ ำยในกำรฝึ กอบรมและให้ควำมรู้กบั พนักงำนของ
ไอแคร์ เฮลท์ อย่ำงสม่ำเสมอ รวมทัง้ มีกำรแลกเปลีย่ นข้อมูลข่ำวสำร และแนวโน้มธุรกิจต่ำงๆ ซึง่ ทำให้ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถนำ
ข้อมูลต่ำงๆ มำประเมินสถำนกำรณ์และวำงแผนธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน้
2. คุณภาพในการให้บริ การ
จำกปณิธำนของภญ. มัทยำ ทีอ่ ยำกให้เภสัชกรชุมชนเป็ นทีพ่ ง่ึ พิงทีเ่ ข้ำถึงได้ของคนในชุมชนต่ำงๆ เป็ น
ร้ำนขำยยำใกล้บำ้ น ซึง่ ผูป้ ่ วยสำมำรถมำปรึกษำปั ญหำด้ำนสุขภำพในทุกๆ เรื่องได้ ก่อนทีจ่ ะไปโรงพยำบำล ร้ำนขำยยำทุกสำขำ
ของ ไอแคร์ เฮลท์ จะจัดให้มเี ภสัชกรทีม่ คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และมีประสบกำรณ์ อยู่ประจำทุกสำขำอย่ำงเต็มเวลำ เพื่อคอย
ให้คำแนะนำและคำปรึกษำเรื่องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กับลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มี
เภสัชกรเต็มเวลำถึงจำนวน 46 คน เพื่อดูแลร้ำนขำยยำทุกสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ และยังมีเภสัชกร Part-Time หมุนเวียน
ประมำณ 70-90 คนต่อเดือน ทำให้ลูกค้ำทีม่ ำซื้อสินค้ำหรือขอคำปรึกษำเรื่องกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ต่ำงๆ สำมำรถมันใจได้
่
ถงึ
กำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ
3. การบริ หารช่องทางการจาหน่ ายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ด้วยราคาสิ นค้าที่เหมาะสม
เนื่องจำกธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ เป็ นธุรกิจค้ำปลีกทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำประเภท ยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน สินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย และสินค้ำบริโภคให้กบั ลูกค้ำรำยย่อย ดังนัน้ ทำเล
ทีต่ งั ้ ของร้ำนขำยยำจึงเป็ นสิง่ สำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ โดย ไอแคร์ เฮลท์ จะเปิ ดสำขำในพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภำพ (Prime Location) มี
ผูค้ นสัญจรผ่ำนจำนวนมำก โดยจะเลือกทำเลส่วนทีอ่ ยู่ดำ้ นหน้ำ หรือส่วนทีเ่ ป็ นพืน้ ทีห่ ลักของโครงกำร รวมทัง้ มีทจ่ี อดรถสำหรับ
ลูกค้ำ ทำให้ลูกค้ำมีควำมสะดวกในกำรมำซื้อสินค้ำ และจะเน้นเปิ ดร้ำนขำยยำทีม่ ขี นำดร้ำนทีค่ อ่ นข้ำงใหญ่ จะได้มพี น้ื ทีเ่ พียงพอ
ในกำรจัดวำงสินค้ำให้ครบครัน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยสำขำของร้ำนยำทัง้ 4 แบรนด์ของ ไอแคร์ เฮลท์ จะ
กระจำยอยู่ตำมพืน้ ทีช่ ุมชน ตลำด ศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ ครอบคลุมทัวพื
่ น้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร โดยจะเลือกแบรนด์รำ้ นขำย
ยำตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึง Life Style ของลูกค้ำในพืน้ ทีเ่ ป็ นหลัก โดยแบรนด์แต่ละแบรนด์ จะมีสนิ ค้ำและระดับรำคำที่
แตกต่ำงกันไปตำมกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย นอกจำกนี้ ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ ยังมีกำรจำหน่ ำยสินค้ำบำงชนิดผ่ำนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์เพิม่ ขึน้ เพือ่ ทีจ่ ะสำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้ครอบคลุมมำกขึน้
4. ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์
นอกจำกภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ จะเป็ นผู้ท่มี คี วำมรู้และประสบกำรณ์ ในธุรกิจมำนำนกว่ำ 28 ปี แล้ว
ผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั ไม่ว่ำจะเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย ยังเป็ นเภสัชกรอีกด้วย ทำให้มคี วำมรูแ้ ละควำมเข้ำใจถึงผลิตภัณฑ์และกำร
ดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำเป็ นอย่ำงดี ทำให้สำมำรถบริหำรงำนด้วยควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึง้ นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ได้มกี ำรจัดทำ
บันทึกข้อตกลงโครงกำรควำมร่วมมือร่วมกับสถำบัน กำรศึกษำชัน้ นำหลำยแห่ง เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือทำงวิช ำกำร และพัฒนำ
บุ ค ลำกรทำงวิช ำชีพ เภสัช กรรมในด้ำ นกำรเป็ น แหล่ ง เรีย นรู้ภ ำคปฏิบ ัติข องนิ ส ิต และนั ก ศึก ษำคณะเภสัช ศำสตร์ ท ำให้
ไอแคร์ เฮลท์ มีจำนวนเภสัชกรเพียงพอในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มี
เภสัชกรเต็มเวลำ ถึงประมำณร้อยละ 24 จำกจำนวนพนักงำนทัง้ หมดของ ไอแคร์ เฮลท์ แสดงให้เห็นถึงควำมน่ำเชื่อถือของร้ำน
ขำยยำของ ไอแคร์ เฮลท์ และสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่ มันให้
่ กบั ลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำรได้เป็ นอย่ำงดี
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
5. การบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ไอแคร์ เฮลท์ ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรสินค้ำคงคลังเป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำกสินค้ำหลักคือยำรักษำ
โรค เวชภัณฑ์ อุปกรณ์กำรแพทย์ และสินค้ำอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อสุขภำพของผูใ้ ช้ อำยุสนิ ค้ำทัง้ ทีว่ ำงขำยหน้ำร้ำนและสินค้ำทีเ่ ก็บอยู่
ในคลังจึงเป็ นปั จจัยสำคัญ ไอแคร์ เฮลท์ จึงมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดและลด
ปั ญหำที่อำจเกิดขึ้น โดยเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำของทุกสำขำ ช่วยให้ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถวิเครำะห์กำรสังซื
่ ้อในปริมำณที่
เหมำะสม รวมทัง้ ตรวจสอบอำยุของสินค้ำได้อย่ำงรวดเร็ว โดยทีผ่ ำ่ นมำ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถบริหำรจัดกำรสินค้ำและหมุนเวียน
สินค้ำระหว่ำงคลังและหน้ำร้ำนแต่ละสำขำเพือ่ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้เป็ นอย่ำงดี นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ยังมีกำร
ตรวจนับสินค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ ให้กำรบริหำรสินค้ำทัง้ กำรควบคุมปริมำณรวมทัง้ อำยุของสินค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึน้
6. กลยุทธ์การตลาด
ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดรูปแบบต่ำงๆ ในกำรส่งเสริมกำรขำย โดยจะใช้ Push & Pull
Strategy ซึง่ มีรำยละเอียด ดังนี้
Push Strategy เป็ นกำรผลักดันสินค้ำให้เกิดกำรขำย ซึง่ ทำง ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรนำมำปรับใช้โดย
กำรจัดโปรโมชัน่ กำรกระจำยช่องทำงกำรจัดจำหน่ ำยให้ครอบคลุมทุกช่องทำง กำรจัดวำงสินค้ำ
หน้ำร้ำน กำรจัดให้มปี ้ ำยโฆษณำตำมชัน้ วำงสินค้ำ รวมถึงกำรสร้ำงแรงจูงใจต่อพนักงำนขำย
- Pull Strategy เป็ นกำรดึงดูดควำมสนใจของลูกค้ำในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่ง ไอแคร์ เฮลท์ ใช้กลยุทธ์น้ี
ผ่ำนกำรใช้ส่อื ออนไลน์เข้ำมำช่วยในกำรโฆษณำร้ำน กำรจัดงำนมหกรรมสินค้ำ ทำให้ลูกค้ำเกิด
กำรรับรูต้ ่อแบรนด์ของร้ำนยำภำยใต้ ไอแคร์ เฮลท์
นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ได้ดำเนินกำรจัดอบรมเพือ่ ให้ควำมรูใ้ นกำรใช้สนิ ค้ำประเภทยำและเวชภัณฑ์กบั
องค์กรภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ สร้ำงกำรรับรูต้ ่อแบรนด์ของร้ำนยำภำยใต้ ไอแคร์ เฮลท์ ให้กบั ลูกค้ำ
2.2.1.3 ช่องทางการจัดจาหน่ ายและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของ ไอแคร์ เฮลท์ คือ ลูกค้ำทัวไปที
่
ต่ ้องกำรซื้อยำ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรแพทย์
รวมทัง้ องค์กรต่ำงๆ ทีต่ อ้ งกำรซือ้ ยำไปใช้ภำยในบริษทั หรือร้ำนขำยยำทีซ่ อ้ื ไปเพือ่ ไปจำหน่ำยต่อ โดยช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยจะ
แบ่งออกเป็ น 2 ช่องทำงดังนี้
1. กำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีก
เป็ นกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยทัวไปผ่
่ ำนร้ำนค้ำปลีกของ ไอแคร์ เฮลท์ ทัง้ 4 แบรนด์ ได้แก่
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดยช่องทำงกำรจำหน่ำยของ ไอแคร์ เฮลท์ จะครอบคลุมพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภำพ
(Prime Location) โดยมุ่งเน้นพืน้ ทีท่ อ่ี ยู่ใกล้ทพ่ี กั อำศัย หรือแหล่งเศรษฐกิจในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร แต่ละสำขำจะมีกำรจัดชัน้
วำงสินค้ำแยกไว้ตำมหมวดหมู่ รวมทัง้ มีป้ำยแนะนำสินค้ำเพื่อดึงดูดควำมสนใจลูกค้ำ ทุกสำขำจะมีเภสัชกรเต็มเวลำเพื่ อให้
คำแนะนำในกำรเลือกซื้อยำและวิธกี ำรใช้ ตำมมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพและวิธกี ำรทีด่ ที ำงเภสัชกรรม (GPP) นอกจำกนี้ สินค้ำ
บำงประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เวชสำอำง และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภำพ ไอแคร์ เฮลท์ ได้เพิม่ ช่องทำงกำรจำหน่ำยผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ เช่น Shopee Lazada เป็ นต้น
2. กำรจำหน่ำยผ่ำนสำนักงำนใหญ่
ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กบั องค์กร เพื่อใช้เป็ นคลังยำสำหรับพนักงำนขององค์กรนัน้ รวมทัง้
มีกำรจำหน่ำยสินค้ำให้กบั ร้ำนขำยยำอื่นทีซ่ อ้ื เพือ่ ไปจำหน่ำยต่อ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สัดส่วนรำยได้ของบริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด แยกตำมช่องทำงกำรจำหน่ำย ปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564
ประเภทการจัดจาหน่ าย

2561
ล้านบาท ร้อยละ

2562
ล้านบาท ร้อยละ

กำรจำหน่ำยผ่ำนร้ำนขำยปลีก

767.20

98.18

876.70

กำรจำหน่ำยผ่ำนสำนักงำนใหญ่

14.19

1.82

29.52

781.39

100.00

906.22

รวม

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

96.74 1,050.94

ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ

98.77

894.23

99.21

13.06

1.23

7.11

0.79

100.00 1,064.00

100.00

901.35

100.00

3.26

หมำยเหตุ รำยได้ทแ่ี สดงในตำรำงข้ำงต้นถือเสมือนว่ำ เฮลทิเนส ได้โอนกิจกำรร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ทัง้ หมดให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ ตัง้ แต่
ปี 2561 และตัดรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษัทแล้ว ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกันในปี 2561 – 2562 มีจำนวน 5.02 ล้ำนบำท และจำนวน 210.81
ล้ำนบำท ตำมลำดับ

2.2.1.4 นโยบายด้านราคา
ไอแคร์ เฮลท์ กำหนดรำคำโดยจะพิจำรณำอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ หมำะสมแตกต่ำงกันไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึง่
อ้ำงอิงต้นทุนสินค้ำบวกด้วยอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ หมำะสม (Cost-Plus Pricing) และจะต้องสำมำรถแข่งขันกับคูแ่ ข่งได้
2.2.1.5 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
รำยละเอียดกำรจัดหำผลิตภัณฑ์ของ ไอแคร์ เฮลท์ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
1. ผลิตภัณฑ์จำกภำยนอกกลุ่มบริษทั
สินค้ำส่วนใหญ่ทจ่ี ำหน่ำยของ ไอแคร์ เฮลท์ เป็ นผลิตภัณฑ์ทซ่ี อ้ื มำจำกผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยภำยนอก
กลุ่มบริษทั ซึง่ ไอแคร์ เฮลท์ สังซื
่ ้อทัง้ จำกผูผ้ ลิตโดยตรง และสังซื
่ ้อผ่ำนตัวแทนจำหน่ำยทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ จำกผูผ้ ลิต โดยผูผ้ ลิต
หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ของผลิตภัณฑ์แต่ละกลุ่ม มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ดังนี้
กลุ่ม
ผลิ ตภัณฑ์
Professional
Healthcare

ผูผ้ ลิ ตหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด

Home
Healthcare

ตัวอย่างเจ้าของผลิ ตภัณฑ์
- บริษทั เมด้ำ ฟำม่ำร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
- บริษทั ซำโนฟี่ -อเวนตีส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั แบลคมอร์ส จำกัด
- บริษทั ทำเคดำ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส (ประเทศไทย)
- บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั โนวำร์ตสี (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด
- บริษทั ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษทั เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อลอินดัสตรี้ จำกัด
บริษทั ทีอำร์บี เชอร์เม็ดดิกำ้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั อ้วยอันโอสถ จำกัด
องค์กำรเภสัชกรรม
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั มุนดิฟำร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด
- บริษทั ดีเอสจี อินเตอร์เนชันเนล
่
(ประเทศไทย) จำกัด
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กลุ่ม
ผลิ ตภัณฑ์

ผูผ้ ลิ ตหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่

ตัวอย่างเจ้าของผลิ ตภัณฑ์

บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด

Personal
Healthcare

Deli
Healthcare

- บริษทั ไทยเทปกำว อุตสำหกรรม จำกัด
- บริษทั โนโว นอร์ดสิ ค์ ฟำร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั เอ.เอ็น.บี ลำบอรำตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด
บริษทั ไทยก๊อส จำกัด
บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหำชน)
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั ไบเออร์สด๊อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั ลอรีอลั (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท แอลจี เฮ้ำส์โ ฮลด์ แอน เฮลธ์ แคร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
- บริษทั สยำมเฮลท์ กรุ๊ป จำกัด
บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด
- บริษทั กัลเดอร์มำ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั โรห์โต้-เมนโทลำทัม่ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
บริษทั ซิลลิค ฟำร์มำ จำกัด

- บริษทั แอ๊บบอต ลำบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษทั ไทยโอซูกำ้ จำกัด

โดยผู้ผลิตหรือผู้จดั จำหน่ ำยแต่ละรำยจะต้องขึ้นทะเบียนเป็ นผู้ขำยที่ได้รบั อนุ มตั ิ (Approved Vendor
List) ก่อนจะทำกำรขำยสินค้ำให้ ไอแคร์ เฮลท์ โดยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจะพิจำรณำทั ง้ จำกควำมน่ ำเชื่อถือของผูข้ ำยสินค้ำ
รวมทัง้ รำคำ เพื่อทีจ่ ะสำมำรถจัดหำผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพในรำคำทีเ่ หมำะสม นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ จะมีกำรประเมินผูข้ ำย
แต่ละรำยอย่ำงต่อเนื่อง
2. ผลิตภัณฑ์จำกภำยในกลุ่มบริษทั
ไอแคร์ เฮลท์ มีก ำรซื้อ ผลิต ภัณ ฑ์แ ละนวัต กรรมเพื่อ สุ ข ภำพแบรนด์ “PRIME” และ”Besuto” จำก
เฮลทิเนส มำจำหน่ำยในร้ำนขำยยำของ ไอแคร์ เฮลท์ โดยเริม่ ตัง้ แต่ปี 2563 หลังจำกปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เรียบร้อย
แล้ว
ตารางแสดงสัดส่วนการจัดหาผลิ ตภัณฑ์และบริ การ

มูลค่ำกำรซือ้ ผลิตภัณฑ์จำก
ภำยนอกกลุ่มบริษทั
มูลค่ำกำรซือ้ ผลิตภัณฑ์จำก
ภำยในกลุ่มบริษทั
มูลค่าการซื้อสิ นค้ารวม

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
626.33
100.00
753.58
100.00
821.71
97.68
706.18
96.20
-

-

-

-

19.48

2.32

27.89

3.80

626.33

100.00

753.58

100.00

841.19

100.00

734.07

100.00

หมำยเหตุ มูลค่ำกำรซื้อผลิตภัณฑ์และบริกำรที่แสดงในตำรำงข้ำงต้นถือเสมือนว่ำ เฮลทิเนส ได้โอนกิจกำรร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “ Pharmax”
ทัง้ หมดให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ ตัง้ แต่ ปี 2561 และตัดรำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว ทัง้ นี้ รำยกำรระหว่ำงกัน ในปี 2561 – 2562 มีจำนวน 5.02
ล้ำนบำท และจำนวน 210.81 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
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2.2.1.6 คลังสิ นค้าและการจัดส่ง
ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำโดยนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำเพิม่ ประสิทธิภำพในกำร
บริห ำรจัด กำร สิน ค้ำ ที่ ไอแคร์ เฮลท์ จัด หำมำจำกผู้ข ำยหรือ ผู้ผ ลิต จะถู ก ส่ ง มำจัด เก็บ ไว้ท่ีค ลัง สิน ค้ำ โดยฝ่ ำยจัด ซื้อ จะ
ประสำนงำนกับผูข้ ำยหรือผูผ้ ลิตสินค้ำ เพื่อแจ้งกำหนดกำรส่งสินค้ำ รำยละเอียดสินค้ำและเอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องไปยังคลังสินค้ำ
ล่วงหน้ำก่อนวันส่งสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ และเมื่อสินค้ำมำถึงคลังสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่จะดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรควบคุมกำรรับ
สินค้ำเข้ำคลังสินค้ำตำมมำตรฐำนและวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำน โดยจะมีกำรตรวจนับสินค้ำและตรวจใบเสร็จ จำกนัน้ จะรับสินค้ำเข้ำใน
ระบบ และนำสินค้ำเข้ำเก็บในคลังสินค้ำ ในส่วนของกำรจัดเก็บสินค้ำ จะมีกำรแบ่งพื้นที่จดั เก็บออกเป็ นสินค้ำที่ต้องควบคุม
อุณหภูมิ และสินค้ำที่ไม่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จำกนัน้ จึงทำกำรจัดเรียงสินค้ำในรูปแบบ ABC Analysis ซึ่งเป็ นวิธีกำรในกำร
จัดกำรสินค้ำคงคลัง โดยแบ่งตำมควำมสำคัญและกำรหมุนเวียนของสินค้ำแต่ละชนิด โดย ไอแคร์ เฮลท์ จะจัดให้สนิ ค้ำทีม่ กี ำร
หมุนเวียนสูงอยู่ดำ้ นหน้ำ เพื่อควำมสะดวกในกำรขนย้ำยสินค้ำทีเ่ ข้ำมำเก็บทีค่ ลังและสินค้ำทีจ่ ะทำกำรส่งออกไปขำยทีห่ น้ำร้ำน
ของสำขำ
ในกำรบริหำรสินค้ำภำยในคลังจะบริหำรในรูปแบบ FIFO (First In First Out) รวมทัง้ จะพิจำรณำอำยุสนิ ค้ำ
หรือวันทีห่ มดอำยุของสินค้ำควบคูไ่ ปด้วย เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรอำยุสนิ ค้ำแต่ละล๊อตเหมำะสม สำมำรถควบคุมอำยุของสินค้ำ
ทัง้ ทีค่ ลังและสำขำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้มนใจว่
ั ่ ำสินค้ำทีจ่ ำหน่ ำยให้กบั ลูกค้ำจะอยู่ในสภำพทีส่ มบูรณ์ นอกจำกนี้ จะมีกำร
ตรวจสอบรำยงำนสินค้ำทีไ่ ม่เคลื่อนไหวอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อติดตำมและควบคุมควำมเคลื่อนไหวของสินค้ำให้เกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด
ในกำรควบคุมปริมำณสินค้ำ จะมีกำรกำหนดปริมำณสินค้ำขัน้ ต่ำและจำนวนสูงสุดของสินค้ำแต่ละชนิด (MinMax) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกรณีสนิ ค้ำขำดแคลน (Shortage) หรือมีสนิ ค้ำทีจ่ ดั เก็บไว้ทค่ี ลังหรือสำขำมำกเกินไป (Overstock) ซึง่
ปริมำณสินค้ำขัน้ ต่ำและจำนวนสูงสุดของสินค้ำจะกำหนดมำจำกผลกำรดำเนินงำนในแต่ละวันและจำนวนสินค้ำทีข่ ำยออกไปของ
แต่ละสำขำ โดยระบบสำรสนเทศที่ ไอแคร์ เฮลท์ นำมำใช้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคงคลังของคลังสินค้ำและร้ำนสำขำ ทำให้
ฝ่ ำยจัดซื้อสำมำรถตรวจสอบปริมำณสินค้ำได้ต ลอดเวลำ นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรสำรองสินค้ำคงคลังให้เพียงพอในกำร
จำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำ (Safety Stock) ซึง่ คำนวณจำกปริมำณควำมต้องกำรสินค้ำโดยเฉลีย่ ต่อวัน รวมถึงคำนวณจำกระยะเวลำใน
กำรสังซื
่ อ้ จนถึงกำรส่งมอบสินค้ำของผูผ้ ลิต (Lead Time)
ในกำรกระจำยสินค้ำ ไอแคร์ เฮลท์ จะกระจำยสินค้ำโดยตนเอง โดยกำหนดเส้นทำงในกำรขนส่งแต่ละสำขำ
เพื่อให้สำมำรถกระจำยสินค้ำจำกคลังสินค้ำไปสู่สำขำได้อย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็ว นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ยังมีระบบกำรโอน
สินค้ำระหว่ำงสำขำหน้ำร้ำน ซึ่งเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรควบคุมอำยุของสินค้ำ ทำให้สำขำของ ไอแคร์
เฮลท์ ได้รบั สินค้ำรวดเร็วขึน้ และมีสนิ ค้ำพร้อมวำงจำหน่ำยอย่ำงครบถ้วนสม่ำเสมอ
ไอแคร์ เฮลท์ จะจัดให้มกี ำรตรวจสอบสินค้ำคงเหลืออย่ำงสม่ำเสมอ โดยจะมี กำรตรวจนับประจำเดือน และ
ประจำปี (กลำงปี และปลำยปี ) ทัง้ นี้ กำรตรวจนับคลังสินค้ำประจำปี คือในช่วงเดือนมิถุนำยนและธันวำคม จะมีทมี จำกฝ่ ำยบัญชี
เข้ำร่วมกำรตรวจนับสินค้ำทัง้ หมดพร้อมกับพนักงำนคลังสินค้ำ
2.2.1.7 การบริ หารจัดการร้านสาขา
กำรบริหำรจัดกำรร้ำนสำขำทัง้ 26 สำขำ (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564) ของ ไอแคร์ เฮลท์ ถือเป็ นปั จจัยสำคัญ
ในกำรประกอบธุรกิจของ กลุ่มบริษทั จึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนผ่ำนคู่มอื ปฏิบตั ิ ซึง่ แต่ละขัน้ ตอนมี
ควำมสอดคล้องกับหลักกำรควบคุมภำยในที่ดแี ละครอบคลุมกระบวนกำรดำเนินงำนที่สำคัญทัง้ หมด มีกำรถือปฏิบตั ิอย่ำง
เคร่ง ครัด ท ำให้ก ำรด ำเนิน งำนของทุก สำขำมีป ระสิทธิภ ำพ และมีก ำรปฏิบตั ิด้ว ยมำตรฐำนเดียวกัน ตัง้ แต่ พนัก งำนระดับ
ปฏิบตั กิ ำร ตลอดจนพนักงำนระดับผูจ้ ดั กำร เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและส่งมอบกำรบริกำรอย่ำงมีคุณภำพให้กบั
ลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร
โดยเภสัชกรของ ไอแคร์ เฮลท์ ประจำสำขำ จะมุ่งเน้นเรื่องกำรดูแลสุขภำพของลูกค้ำเป็ นหลัก ตัง้ แต่เรื่อง
กำรซักประวัตขิ องลูกค้ำ กำรใช้ยำ กำรให้คำปรึกษำ กำรจ่ำยยำ กำรแนะนำกำรดูแลสุขภำพแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรพิจำรณำส่ง
ต่อลูกค้ำไปยังสถำนพยำบำลระดับสูงในกรณีทล่ี ูกค้ำมีอำกำรเจ็บป่ วยในระดับทีร่ ุนแรง โดยไอแคร์ เฮลท์ จะจัดให้มเี ภสัชกรอยู่
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ประจำเต็มเวลำทุกสำขำ เพื่อให้สำมำรถแนะนำสินค้ำทีต่ อบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสร้ำงควำม
ประทับใจให้แก่ลกู ค้ำ
ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำของร้ำนสำขำ ไอแคร์ เฮลท์ ได้กำหนดให้มกี ำรตรวจนับสินค้ำ อย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้ขอ้ มูลสินค้ำในระบบ มีควำมแม่นยำและเป็ นปั จจุบนั เภสัชกรหรือพนักงำนของร้ำนสำขำจะต้องตรวจสอบสินค้ำของสำขำ
ตนเองกับสินค้ำในระบบเป็ นประจำ รวมทัง้ ประเมินถึงปริมำณสินค้ำให้เพียงพอต่อกำรขำยให้กบั ลูกค้ำ โดย ไอแคร์ เฮลท์
ก ำหนดให้ส ำขำส ำรองสิน ค้ำคงคลังให้เพีย งพอในกำรจำหน่ ำยให้แก่ ลูก ค้ำ (Safety Stock) นอกจำกนี้ ยัง ก ำหนดให้มีกำร
ตรวจสอบพนักงำนก่อนออกจำกร้ำน และตรวจเช็คกล้องวงจรปิ ดอย่ำงเป็ นประจำ เพื่อป้ องกันกำรสูญหำยของสินค้ำ ในด้ำนกำร
จัดกำรเงินสดของสำขำ ไอแคร์ เฮลท์ กำหนดให้แต่ละสำขำสรุปยอดขำยในระบบทุ กวัน และมีกำรตรวจสอบยอดเงินอย่ำง
สม่ำเสมอ
สำหรับสำขำไอแคร์ เฮลท์ จะจัดให้มกี ำรตรวจสอบสินค้ำคงเหลือประจำเดือนและประจำปี (กลำงปี และ
ปลำยปี ) เช่นเดียวกับคลังสินค้ำ ซึง่ กำรตรวจนับประจำปี ฝ่ ำยบัญชีจะมีกำรสุ่มสำขำเพือ่ ตรวจนับสินค้ำทัง้ หมดพร้อมกับพนักงำน
สำขำ นอกจำกนี้ ทุก 3 เดือนจะมีทมี Operation Auditor จำกส่วนกลำงเข้ำไปสุ่มตรวจสินค้ำทุกสำขำ
2.2.2 ธุร กิ จ คิ ด ค้ น และพัฒ นาร่ ว มกับที ม วิ จยั ภายนอก รวมทัง้ ว่ า จ้ า งผู้ผลิ ต เพื่ อ จัด จ าหน่ า ยผลิ ต ภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
2.2.2.1 ลักษณะผลิ ตภัณฑ์และบริ การ
เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพือ่ สุขภำพทีเ่ น้นกำรป้ องกัน และกำรเพิม่ คุณภำพชีวติ ให้ดขี น้ึ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ 2 แบรนด์ ได้แก่
“PRIME” และ “Besuto” โดยรำยละเอียดของแต่ละแบรนด์ เป็ นดังนี้
1. PRIME
เป็ น แบรนด์ผ ลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม ซึ่ง เฮลทิเ นส เป็ น ผู้ คัด สรรวัต ถุ ดิบ ที่ดีมีคุ ณ ภำพ โดยจะเน้ น
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพื่อดูแลสุขภำพ และว่ำจ้ำงโรงงำนผูผ้ ลิตทีผ่ ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำน GMP ISO หรือมำตรฐำนอื่นๆ
และผ่ำนกำรรับรองโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข (อย.) เป็ นผู้ผลิตเท่ำนัน้ โดยปั จจุบนั มี
ผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ PRIME จำนวนทัง้ หมด 26 SKU โดยตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ มีดงั นี้
ผลิ ตภัณฑ์
1. PRIME HIBIKI COLLAGEN
PURE

รายละเอียด
•
•
•

2. PRIME ACEROLA
CHERRY EXTRACT 1200
MG

•

•
•
•

รูปภาพสิ นค้า

1 ช้อนชำ ให้คอลลำเจนเปปไทด์ 5,000
มิลลิกรัม
ผลิตจำกปลำน้ำจืด แพ้อำหำรทะเล
สำมำรถทำนได้
วัตถุดบิ นำเข้ำจำกประเทศญีป่ ่ นุ
1 เม็ด ประกอบด้วยอะเซโรล่ำเชอร์ร่สี กัด
1,200 มิล ลิก รัม และซิต รัส ไบโอฟลำโว
นอยด์ 50 มิลลิกรัม
วิตำมินซีจำกธรรมชำติ
วัตถุดบิ นำเข้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
ให้ วิ ต ำมิ น ซี สู ง กว่ ำ ส้ ม 30 เท่ ำ มี ฤ ทธิ ์
ต่อต้ำนอนุมลู อิสระ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลิ ตภัณฑ์
3. PRIME ROYAL JELLY

รายละเอียด
•

•

4. PRIME MULTI VITAMIN &
MINERAL PLUS
COENZYME Q10

•

•

5. PRIME V1510

•

•

6. PRIME MOV

•

•

•

รูปภาพสิ นค้า

1 เม็ด ประกอบด้วย นมผึ้ง 550 มิลลิกรัม
ให้ ส ำร 10-hydroxy-2-decenoic acid 11
มิลลิกรัม
วัตถุดบิ นำเข้ำจำกประเทศออสเตรเลีย

1 เม็ด ประกอบด้วย วิตำมินและแร่ธำตุรวม
หลำยชนิ ด และโคเอนไซน์ คิ ว เท็ น 29
มิลลิกรัม
วัตถุดบิ นำเข้ำจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ

1 เม็ ด ประกอบด้ ว ย ผงซิ ต รั ส ไบโอ
ฟลำโวนอยด์ 75 มิลลิกรัม ลูทีน 10% 75
มิล ลิก รัม แมกนี เ ซีย ม 75 มิล ลิก รัม สำร
สกัดจำกโกจิเบอร์ร่ี 66 มิลลิกรัม ซีแซนทีน
5% 30 มิลลิกรัม
วั ต ถุ ดิ บ ห ลั ก น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ
1 เม็ด ประกอบด้ว ย UC-II 10 มิล ลิก รัม
คอลลำเจลจำกปลำ คอลลำเจนไทพ์ ทู
แคลเซียม แมกนีเซียม สำรสกัดจำกเปลือก
องุน่ และวิตำมินดี
Undenatured Collagen Type II ( UC- II)
นวัตกรรมสิทธิบตั รจำกอเมริกำ เป็ นคอลลำ
เจนชนิดเดียวกับทีพ่ บในเซลล์กระดูกอ่อน
บริเวณข้อต่อ
วั ต ถุ ดิ บ ห ลั ก น ำ เ ข้ ำ จ ำ ก ป ร ะ เ ท ศ
สหรัฐอเมริกำ

2. Besuto
จำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ที่รุนแรงขึ้นทัวโลก
่
เฮลทิเนส จึงต้องกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทท่ี ำได้ทงั ้ กำรปกป้ อง และฆ่ำเชือ้ ไปพร้อมๆกัน โดยมุ่งหวังเป็ นทำงเลือกใหม่ทด่ี ที ส่ี ุดเคียงข้ำงคนยุค
นิวนอร์มอล (New Normal) ให้พร้อมรับมือกับกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสในอนำคต โดย Besuto เป็ นแบรนด์ทเ่ี กี่ยวกับกำร
ฆ่ำเชื้อ กำรป้ องกัน และกำรสลำยกลิน่ ซึ่งปั จจุบนั เฮลทิเนส จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้แบรนด์ Besuto ทัง้ หมด 9 SKU โดย
ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ มีรำยละเอียดดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลิ ตภัณฑ์
1. Besuto 12 Hand Cleansing
Gel 60 ml.
ร่ ว ม พั ฒ น ำ กั บ บ ริ ษั ท ใ น ก ลุ่ ม
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
(Thailand Science Park)

รายละเอียด
•

•

•
•

รูปภาพสิ นค้า

เจลฆ่ำเชื้อปกป้ องยำวนำน 12 ชัวโมงด้
่
วย
"Thin Film Technology” ชัน้ ฟิ ล์ม บำงเบำ
เคลือบผิวที่ค่อยๆปล่อยสำร BKC-Natural
Complex
มีฤทธิ ์ยับยัง้ เชื้อโรคได้ทงั ้ แบคทีเรีย ไวรัส
เชื้อ รำ รวมถึง เชื้อ ดื้อ ยำที่เ ป็ นปั ญ หำใน
โรงพยำบำลและเชือ้ ก่อโรค COVID-19 ได้
มำกกว่ำ 99.9%
ผ่ำนกำรทดสอบจำกสถำบันกำรแพทย์ชนั ้
นำของไทย*
ถนอมมือ ไม่ทำให้ผวิ หนังแห้งลอก ผิวมือ
นุ่ม และปรำศจำกแอลกอฮอล์

* หน่ ว ยไวรัส วิท ยำ คณะแพทยศำสตร์ จุ ฬ ำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย , เวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล,
คณะสัต ว์ แ พทย์ จุ ฬ ำลงกรณ์ ม หำวิท ยำลัย และคณะ
แพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

2. Besuto Clean Hand Gel
450 ml.

•
•

•
•

3. Besuto Mask 2 ชิน้

•
•

•

•

แอลกอฮอล์เจล 70 %
ทำควำมสะอำดมือและลดกำรสะสมของเชือ้
แบคทีเ รีย โดยไม่ ต้ อ งล้ ำ งออก เพื่อ มือ
สะอำดมีอนำมัย
ถนอมมือ ให้ชมุ่ ชืน่ ด้วย Aloe Vera สำมำรถ
ใช้ได้บ่อยตำมทีต่ อ้ งกำร
ปลอดภัย กว่ำด้ว ยฟู้ ดเกรด สำมำรถหยิบ
อำหำรทำนได้ ไม่เป็ นอันตรำยต่อร่ำงกำย
เด็กสำมำรถใช้ได้
หน้ำกำกผ้ำสะท้อนหยดน้ ำ ละอองน้ ำ และ
ป้ องกันไรฝุ่น
หำยใจสะดวก อำกำศซึมผ่ำนได้ดี ช่วยลด
กำรสะสมของแบคทีเรียซึ่งเป็ นสำเหตุของ
สิวและกลิน่
ด้วยเทคโนโลยีจำก Microban โครงสร้ำง
หน้ ำ กำกที่ อ อกแบบมำเฉพำะส ำหรั บ
ใบหน้ำคนไทย ทำให้แนบกับใบหน้ำ และมี
สำยสำมำรถปรับให้กระชับกับใบหน้ำยิง่ ขึน้
และมีสำยคล้องคอได้เวลำถอด
มีช่ อ งใส่ แ ผ่ น กรองได้ เ พื่อ กำรปกป้ องที่
เหนือกว่ำ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลิ ตภัณฑ์
4. Besuto Medical Mask 50
ชิน้

รายละเอียด
•
•
•
•

5. Besuto Mouth Spray 15 ml.

•

•
•

6. Besuto Deodorizer Multi
Purpose Spray 180 ml.

•
•

•

รูปภาพสิ นค้า

หน้ำกำกปิ ดจมูก 3 ชัน้
กรองเชื้อ แบคทีเรียขนำดอนุ ภำคเฉลี่ย 3
ไมครอน มำกกว่ำ 99%
กันละอองน้ ำซึมผ่ำน สวมใส่สบำย หำยใจ
สะดวก ไม่อบั ชืน้
ไ ด้ รั บ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ จ ำ ก Nelson
Laboratories สหรัฐอเมริกำ
สเปรย์ ร สมิ้ น ท์ ส ำหรั บ ใช้ พ่ น ช่ ว ยดู แ ล
สุขภำพช่องปำก ระงับกลิน่ ปำก ลมหำยใจ
เย็นสดชืน่ ปรำศจำกกลิน่ ไม่พงึ ประสงค์
สู ต รปรำศจำกน้ ำ ตำล ด้ว ยสำรสกัด จำก
ธรรมชำติ
สะดวกต่อกำรพกพำ
สเปรย์ น้ ำ สลำยกลิ่น แบบเอนกประสงค์
(Multi Purpose)
ใช้ ส ลำยกลิ่ น ไม่ พึง ประสงค์ ตัง้ แต่ ก ลิ่ น
เหม็น อับ ชื้น ในรถยนต์ ไปจนถึง ในบ้ ำ น
ห้อ งน้ ำ ห้อ งครัว ผ้ำ ม่ ำ น บ้ำ นสั ต ว์เ ลี้ย ง
ฯลฯ
ใช้งำ่ ย ไม่ตดิ ขัด ด้วยหัวสเปรย์ทม่ี คี ุณภำพ

2.2.2.2 กลยุทธ์ในการแข่งขัน
1. นาเสนอผลิ ตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นนวัตกรรมใหม่และมีความหลากหลาย อย่างต่อเนื่ อง
เฮลทิเนส ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพ ได้มำตรฐำน ประสิทธิภำพสูง
และปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมทัง้ เป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อออกจำหน่ ำยสู่ผูบ้ ริโภคอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อที่จะตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรของผูบ้ ริโภคทีห่ ลำกหลำยและเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลำ โดย เฮลทิเนส มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รว่ มกับทีมวิจยั พันธมิตร
เช่น บริษทั ในกลุ่มอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) เพือ่ สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทีแ่ ตกต่ำงจำก
ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในตลำด แต่ยงั คงมุง่ เน้นกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั ผูบ้ ริโภค เพือ่ สร้ำงควำมน่ำเชือ่ ถือของแบรนด์สนิ ค้ำแก่
ผูบ้ ริโภค นอกจำกนี้ เฮลทิเนส จะว่ำจ้ำงผูร้ บั จ้ำงผลิต สินค้ำทีน่ ่ ำเชื่อถือ และมีคุณภำพ เพื่อให้ผูบ้ ริโภคมันใจได้
่
ว่ำผลิตภัณฑ์ท่ี
จำหน่ ำย มีคุณภำพดี และเชื่อถือได้ ซึ่งจะทำให้แบรนด์สนิ ค้ำของ เฮลทิเนส มีควำมแข็งแกร่ง และสำมำรถแข่งขันในตลำดได้
รวมทัง้ มีกำรติดตำมและวิเครำะห์สภำวะตลำด และกระแสควำมนิยมและควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคอย่ำง
ต่อเนื่อง
2. การทาการตลาดและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ และจดจาแบรนด์และผลิ ตภัณฑ์ในวง
กว้าง
เฮลทิเนส เชื่อว่ำกำรประชำสัมพันธ์โดยกำรนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพและผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำน เป็ นส่วนสำคัญในกำรทำกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นนวัตกรรมซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกผลิตภัณฑ์ทวไปใน
ั่
ท้องตลำด โดยจะสำมำรถสร้ำงกำรรับรู้ จดจำ และควำมเชื่อมันในตั
่ ว ผลิตภัณฑ์ ซึง่ จะส่งผลดีต่อกำรตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ำของ
ผูบ้ ริโภค โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ Besuto 12 Hand Cleansing Gel นวัตกรรมเจลฆ่ำเชือ้ รูปแบบใหม่ไร้แอลกอฮอล์ ซึ่งได้รบั กำร
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สนับสนุ นจำกโปรแกรมสนับสนุ นกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ (สวทช.) ในโครงกำรสนับสนุ นกำรทดสอบผลิตภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ และอุปกรณ์ ท่เี กี่ยวข้องเพื่อใช้ในสถำนกำรณ์
COVID-19 (Fast Track: Medicine and Medical Device Fight COVID-19) โดยปั จจุบนั ผ่ำนกำรทดสอบกำรฆ่ำเชื้อโควิด -19
เรียบร้อยแล้ว จำกคณะเวชศำสตร์เขตร้อน มหำวิทยำลัยมหิดล นอกจำกนี้ ยังได้รบั รำงวัลเหรียญเงินและรำงวัล Canadian
Special Awards จำกงำนประกวดนวัต กรรม 2020 International Invention Innovation Competition (iCan2020) ประเทศ
แคนำดำ โดย เฮลทิเนส มีกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำรส่งเสริมกำรขำยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ของผลิตภัณฑ์
(www.besuto12.com) Line@ (ID: @ besuto12) ป้ ำยโฆษณำ และแผ่นพับ เป็ นต้น รวมถึงกำรให้ตวั อย่ำงสินค้ำเพื่อกระตุน้ ให้
เกิดกำรทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และควำมสนใจในผลิตภัณฑ์
3. การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ และทาการตลาดโดยใช้ความเข้าใจผูบ้ ริ โภคในเชิ งลึก
เฮลทิเนส ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้ insight ของผูบ้ ริโภคเป็ นอย่ำงมำก เนื่องจำก เฮลทิเนส เชื่อว่ำ
ควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภคเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งเอำใจใส่ เพื่อทีจ่ ะสำมำรถนำเสนอผลิตภัณฑ์ทต่ี อบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มลูกค้ำ
เป้ ำหมำยได้อย่ำงตรงจุด โดย เฮลทิเนส มีกำรทำควำมเข้ำใจควำมต้องกำรของผูบ้ ริโภค โดยมีกำรว่ำจ้ำงบริษทั ภำยนอก เพื่อทำ
วิจยั ตลำดทีจ่ ะนำเสนอผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก เพื่อให้ เฮลทิเนส มีควำมเข้ำใจผูบ้ ริโภคทีเ่ พิม่ มำกขึน้ และได้ขอ้ มูลใหม่ๆ มำเป็ น
แนวทำงสำหรับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรทำกำรตลำดต่อไป
2.2.2.3 ช่องทางการจัดจาหน่ ายและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยของ เฮลทิเนส มีทงั ้ กลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรต่ำงๆ เช่น ร้ำนขำยยำ องค์กร และ
บริษทั ทัวไป
่ ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อนำไปจำหน่ ำยแก่ผบู้ ริโภคสุดท้ำย (End Users) และกลุ่มลูกค้ำทีเ่ ป็ นผูบ้ ริโภค
สุดท้ำย (End Users) โดยแบรนด์ PRIME และ Besuto จะมุ่งเน้นในกลุ่มบุคคลทัวไปที
่
ใ่ ห้ควำมสำคัญกับกำรดูแลสุขภำพ โดย
ช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยจะแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทำงดังนี้
1. การจาหน่ ายแบบขายส่ง
เฮลทิเนส มีกำรขำยส่งให้ลูกค้ำที่เป็ นผู้ประกอบกำรต่ำงๆ ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อนำไป
จำหน่ ำยแก่ผู้บริโภคสุดท้ำย (End Users) อีกทอดหนึ่ง ซึ่งในปั จจุบนั มีกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั องค์กำรเภสัชกรรม (GPO)
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) ร้ำนขำยยำในกลุ่มบริษทั ร้ำนขำยยำทัวไป
่ และผูป้ ระกอบกำร
อื่นๆ ที่นำไปจำหน่ ำยต่อในห้ำงสรรพสินค้ำ รวมทัง้ ผู้ประกอบกำรอื่นๆ ที่ส่งสินค้ำออกไปขำยในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศ
มำเลเซีย เป็ นต้น
2. การจาหน่ ายแบบขายปลีก
เฮลทิเนส มีกำรจำหน่ ำยสินค้ำโดยตรงให้แก่ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ต่ำงๆ ของ เฮลทิเนส เช่น
E-commerce Platform ได้แก่ Shopee และ Lazada เป็ นต้น
สัดส่วนรำยได้ของบริษทั เฮลทิเนส จำกัด แยกตำมช่องทำงกำรจำหน่ ำย ปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี
2564
2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
ประเภทการจัดจาหน่ าย
ล้านบาท
ร้อยละ
ล้านบาท
ร้อยละ
กำรจำหน่ำยแบบขำยส่ง
19.52
99.74
28.71
98.24
กำรจำหน่ำยแบบขำยปลีก
0.05
0.26
0.51
1.76
รวม
19.57
100.00
29.23
100.00
หมำยเหตุ รำยได้ทแ่ี สดงในตำรำงข้ำงต้นถือเสมือนว่ำ เฮลทิเนส ได้โอนกิจกำรร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “Pharmax” ทัง้ หมดให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ ตัง้ แต่
ปี 2561 โดยรำยได้แยกตำมช่องทำงกำรจำหน่ ำยในตำรำงข้ำงต้น แสดงรำยได้ซ่งึ เกิดขึน้ ตัง้ แต่ปี 2563 เนื่องจำก เฮลทิเนส เริม่ จำหน่ำยผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ในปี ดงั กล่ำว โดยรำยได้ของ เฮลทิเนส จำกกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ มี
จำนวน 19.48 ล้ำนบำท และจำนวน 27.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 99.53 และ 95.41 ของรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทิเนส ในปี 2563 และงวด 9
เดือนแรกของปี 2564 ตำมลำดับ
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2.2.2.4 นโยบายด้านราคา
เฮลทิเนส มีนโยบำยในกำรกำหนดรำคำขำยด้วยวิธตี น้ ทุนบวกอัตรำกำไรขัน้ ต้นทีเ่ หมำะสม (Cost
Plus Margin) โดยพิจำรณำถึงต้นทุนสินค้ำและค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ เช่น รำคำสินค้ำของบริษทั คู่แข่ง
และรำคำตลำด เป็ นต้น อย่ำงไรก็ตำม รำคำขำยสินค้ำอำจมีกำรปรับลดรำคำลงจำกรำคำทีต่ งั ้ ไว้เพื่อรองรับกิจกรรมส่งเสริมกำร
ขำยหรือโปรโมชันในรู
่ ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรให้สว่ นลดรำคำ กำรให้ของแถม เป็ นต้น
2.2.2.5 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
ปั จจุบนั เฮลทิเนส ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตสินค้ำจำกภำยนอกทีไ่ ม่มคี วำมเกีย่ วข้องกับกลุ่มบริษทั เป็ นผูผ้ ลิต
สินค้ำภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของ เฮลทิเนส โดย เฮลทิเนส จะเป็ นผูก้ ำหนดรำยละเอียดลักษณะ คุณสมบัติ รวมถึงวัตถุดบิ
สำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้ผลิตตำมสูตรที่ เฮลทิเนส ร่วมกับทีมวิจยั ทีเ่ ป็ นพันธมิตรคิดค้น พัฒนำ เช่น บริษทั เอวีเอส อิน
โนเวชัน่ จำกัด และบริษทั ฟู้ดแมททริกซ์ โกลบอล จำกัด เป็ นต้น รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตให้ผลิตสินค้ำตำมสูตรของผูร้ บั จ้ำงผลิต
นัน้ ๆ และในอนำคต เฮลทิเนส มีแผนจะว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตสินค้ำในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศญีป่ ่ ุน และประเทศจีน เป็ นต้น เพื่อผลิต
สินค้ำประเภทอุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์ เพื่อนำเข้ำมำจำหน่ำย เช่น อุปกรณ์ชว่ ยพยุงเดิน รถเข็นผูส้ งู อำยุ เตียงผูป้ ่ วย
ทัง้ นี้ ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 มูลค่ำกำรซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส มีจำนวนรวม 22.85 ล้ำนบำท และ 19.10
ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยผลิตภัณฑ์ท่ี เฮลทิเนส ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิตจำกภำยนอกทีส่ ำคัญ ได้แก่
กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

- ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ และ
ผลิตภัณฑ์สลำยกลิน่

- ผลิตภัณฑ์หน้ำกำก

รายชื่อผลิ ตภัณฑ์
PRIME
PRIME B0051,PRIME V1510,
PRIME MOV
Besuto 12 Hand Cleansing Gel

รายชื่อผูร้ บั จ้างผลิ ต
บริษทั นูทริชนั ่ โปรเฟส จำกัด
บริษทั ฟู้ดแมททริกซ์ โกลบอล จำกัด
บริษทั เอวีเอส อินโนเวชัน่ จำกัด*

Besuto Mouth Spray
Besuto Deodorizer Multi Purpose
Spray
Besuto Clean Hand Gel
Besuto Mask
Besuto Medical Mask

บริษทั อิคำริ เทรดดิง้ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษทั กรีนสวิลล์ จำกัด
บริษทั ซำบีน่ำ จำกัด (มหำชน)
บริษทั เอสเซลอินเตอร์แนชันแนล
่
จำกัด

หมำยเหตุ : * เฮลทิเนส ร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์ “Besuto12 Hand Cleansing Gel” กับ บริษทั เอวีเอส อินโนเวชัน่ จำกัด (“AVS”) ซึง่ เป็ นบริษทั ในกลุ่ม
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และได้มกี ำรลงนำมในสัญญำ Exclusive Supply Agreement ร่วมกัน โดย AVS ในฐำนะ
เจ้ำของสิทธิบตั ร ได้ตกลงจัดหำผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมือและผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้กบั มือ ซึง่ ทำกำรผลิตตำมองค์ประกอบ และกระบวนกำรผลิ ตแบบ
วิธกี ำรเตรียมไฮโดรเจลฯ ภำยใต้สทิ ธิบตั รของตนเองให้แก่ เฮลทิเนส แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่ำนัน้

ทัง้ นี้ เฮลทิเนส มีแนวทำงในกำรคัดเลือกผูผ้ ลิต โดยมีกำรจัดทำทะเบียนผูข้ ำย (Approved Vendor
List) ซึ่งเป็ นฐำนข้อมูลรำยชื่อบริษทั ผูผ้ ลิต ผูจ้ ดั จำหน่ ำย หรือผูใ้ ห้บริกำร โดยแผนกจัดซื้อจะทำกำรประเมินคุณภำพผูข้ ำยรำย
ใหม่แต่ละรำย โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมินคัดเลือกผูข้ ำยรำยใหม่ทงั ้ ด้ำนรำคำ คุณภำพสินค้ำ ควำมน่ำเชือ่ ถือของบริษทั รวมถึง
เงื่อนไขกำรชำระเงิน/เงือ่ นไขอื่นๆ นอกจำกนี้ เฮลทิเนส จะมีกำรประเมินคุณภำพของผูข้ ำยปี ละ 2 ครัง้ โดยจะมีกำรประเมินเพิม่
ในด้ำนกำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรหลังกำรขำย และกำรสนับสนุ นกิจกรรมของ เฮลทิเนส ด้วย เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำผูข้ ำยนัน้ ๆ
ยังคงรักษำมำตรฐำนในกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภำพ ตำมมำตรฐำน และตำมเวลำทีก่ ำหนด
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2.2.2.6 คลังสิ นค้าและการจัดส่ง
ปั จจุบนั เฮลทิเนส ว่ำจ้ำง ไอแคร์ เฮลท์ เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดเก็บสินค้ำ บริหำรสินค้ำคงคลัง โดยจะ
ดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรควบคุมกำรรับสินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ กำรจัดเก็บสินค้ำ กำรตรวจนับสินค้ำ กำรส่งสินค้ำ ตำมมำตรฐำน
และวิธกี ำรปฏิบตั งิ ำนของ ไอแคร์ เฮลท์ ทัง้ นี้ เฮลทิเนส จะมีกำรสำรองสินค้ำคงคลังให้เพียงพอในกำรจำหน่ ำยให้แก่ลูกค้ำ
(Safety Stock) โดยพิจำรณำจำกปั จจัยหลักๆ เช่น ปริมำณสินค้ำคงคลัง ระยะเวลำในกำรสังซื
่ อ้ จนถึงกำรส่งมอบสินค้ำของผูผ้ ลิต
(Lead Time) เป็ นต้น
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2.3 ภาวะอุตสาหกรรม
ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท คือ ธุ ร กิจ ร้ำ นขำยยำ จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภัณ ฑ์ เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม อุ ป กรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัด
จ ำหน่ ำย ผลิต ภัณ ฑ์อำหำรเสริม ดัง นัน้ ภำวะอุ ตสำหกรรม ที่เ กี่ย วข้องกับ ธุรกิจของกลุ่ มบริษัท จึง ได้แก่ อุ ต สำหกรรมยำ
อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม รวมถึงกฎหมำยและมำตรฐำนต่ำงๆ ในกำรประกอบธุรกิจร้ำนขำยยำ
ภาพรวมเศรษฐกิ จ
จำกข้อมูลสำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2564 เปิ ดเผยว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) ปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.1 ซึ่งเป็ นผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูล
สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ เมือ่ วันที่ 16 ส.ค. 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยำยตัวได้รอ้ ย
ละ 2.0 ในช่วงครึ่งปี แรกของปี 2564 ซึ่งเป็ นผลจำกปั จจัยฐำนต่ ำในปี ก่อนหน้ำ จำกมำตรกำรของภำครัฐเพื่อควบคุมกำรแพร่
ระบำดของโรค COVID-19 ระลอกแรก ทีส่ ่งผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจเป็ นสำคัญ สำหรับกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจใน
ครึง่ ปี แรกนี้ เป็ นกำรขยำยตัวในภำคกำรส่งออกเป็ นหลัก โดยคำดกำรณ์ว่ำจะเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยำยตัวได้รอ้ ยละ 0.71.2 ภำยใต้สมมติฐำนทีค่ ำดว่ำตัวเลขกำรติดเชือ้ ไวรัสโควิดจะผ่ำนจุดสูงสุดได้ปลำยเดือน ส.ค. 2564 และจะลดลงช่วงปลำยเดือน
ก.ย. 64 โดยในช่วงไตรมำส 4 จะเริม่ เปิ ดให้ผ่อนคลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ รวมทัง้ สำมำรถควบคุมให้ไม่มกี ำรระบำดทีร่ ุ นแรง
เพิม่ ขึน้ อย่ำงไรก็ตำม สำนักข่ำวบีบซี ไี ทย ได้เปิ ดเผยว่ำยังคงมีธุรกิจบำงประเภททีย่ งั สำมำรถขับเคลื่อนต่อไปได้ภำยใต้สภำพ
เศรษฐกิจเช่นนี้ ซึ่งรวมถึงธุรกิจร้ำนขำยยำ ทีม่ บี ทบำทในกำรดูแลสุขภำพเบื้องต้นของประชำชนทัวไป
่ มียอดขำยสินค้ำทัง้ ยำ
สินค้ำประเภทวิตำมินและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และอุปกรณ์กำรแพทย์บำงอย่ำง ในระดับทีส่ งู ขึน้
อุตสาหกรรมยา
จำกข้อมูลโดยศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ ฉบับเดือน พฤษภำคม 2563 อุตสำหกรรมยำ หมำยรวมถึง ยำแผน
ปั จจุบนั และเวชภัณฑ์ทใ่ี ช้ในกำรวินิจฉัยและรักษำโรคทุกประเภท โดยยำแผนปั จจุบนั แบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ
1. ยำต้นตำรับ/ยำต้นแบบ (Original Drug) หรือเรียกว่ำ ยำจดสิทธิบตั ร (Patented Drug) คือยำทีผ่ ่ำนกำรวิจยั และ
พัฒนำซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรศึกษำวิจยั จึงทำให้มคี ่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรลงทุนสูง โดยผูผ้ ลิตยำต้นตำรับจะได้รบั สิทธิบตั ร
ผูกขำดในกำรผลิตยำเป็ นเวลำ 20 ปี เมือ่ สิทธิบตั รสิน้ สุดลง ผูผ้ ลิตรำยอื่นสำมำรถผลิตยำนัน้ ออกจำหน่ำยได้
2. ยำชื่อสำมัญ (Generic Drug) เป็ นกำรผลิตลอกเลียนสูตรยำต้นตำรับ/ยำต้นแบบ โดยผลิตขึน้ ภำยใต้เครื่องหมำย
กำรค้ำทีไ่ ม่ใช่เครื่องหมำยกำรค้ำตำมสิทธิของผูค้ รองสิทธิบตั รยำ แต่มตี วั ยำสำคัญชนิดเดียวกันกับยำต้นตำรับ เป็ นกำรผลิตเมือ่
ยำต้นแบบนัน้ ได้หมดสิทธิบตั รไปแล้ว เนื่องจำกกำรผลิตใช้วตั ถุดบิ ทีม่ ตี ้นทุนต่ ำกว่ำและไม่มคี ่ำใช้จ่ำยในกำรวิจยั ตัวยำทำให้
ต้นทุนในกำรผลิตยำชือ่ สำมัญต่ำกว่ำยำต้นตำรับมำก
อุตสำหกรรมยำและเวชภัณฑ์เป็ นอุตสำหกรรมทีต่ อ้ งใช้เงินลงทุนสูงในกำรวิจยั และพัฒนำวัตถุดบิ และตัวยำใหม่อย่ำง
ต่อเนื่อง ทำให้ฐำนกำรผลิตยำและเวชภัณฑ์หลักของโลกโดยเฉพำะยำจดสิทธิบตั รหรือยำต้นแบบกระจุ กตัวอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนำแล้ว ได้แก่ สหรัฐฯ ยุโรป และญีป่ ่ นุ ซึง่ เป็ นประเทศทีม่ ศี กั ยภำพด้ำนบุคลำกรทีม่ อี งค์ควำมรูแ้ ละมีเทคโนโลยีในกำรผลิตขัน้
สูง โดยประเทศเหล่ำนี้สำมำรถผลิตเพื่อส่งออกยำและเวชภัณฑ์ตอบสนองควำมต้องกำรในตลำดโลก ขณะทีป่ ระเทศกำลังพัฒนำ
ส่วนใหญ่ยงั เป็ นเพียงผูน้ ำเข้ำยำต้นตำรับ/ต้นแบบซึง่ มีรำคำสูง
อุตสำหกรรมยำแผนปั จจุบนั ของไทยส่วนใหญ่ คือกำรผลิตยำส ำเร็จรูป ยำที่ผลิตได้ในประเทศเป็ นยำชื่อสำมัญ
(Generic drug) ซึง่ ผูผ้ ลิตจะนำเข้ำวัตถุดบิ ตัวยำสำคัญจำกต่ำงประเทศมำผสมและผลิตเป็ นยำสำเร็จรูปในรูปแบบต่ำงๆ ผู้ผลิตยำ
หลักของภำครัฐ คือองค์กำรเภสัชกรรม (Government Pharmaceutical Organization: GPO) ในอดีตกฎระเบียบของภำครัฐ
กำหนดให้โรงพยำบำลรัฐต้องใช้ยำทีผ่ ลิตจำกหน่วยงำนภำครัฐเป็ นหลัก อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกรัฐบำลประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 (มีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหำคม 2560) ระบุให้องค์กำรเภสัช
กรรมเป็ น ผู้ป ระกอบกำรที่อยู่ในฐำนะเดีย วกับ ผู้ป ระกอบกำรรำยอื่นท ำให้โ รงพยำบำลรัฐไม่จำเป็ น ต้องซื้อ ยำจำกองค์กำร
เภสัชกรรมเป็ นหลัก จึงเกิดกำรแข่งขันมำกขึน้ ระหว่ำงองค์กำรเภสัชกรรมและผูป้ ระกอบกำรเอกชนซึง่ รวมถึงผูป้ ระกอบกำรจำก
ต่ำงชำติทผ่ี ลิตยำรำคำถูกออกมำจำหน่ำย เช่น อินเดียและจีน ทัง้ นี้ สำมำรถแบ่งผูป้ ระกอบกำรในตลำดยำได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
กลุ่มที่ 1 หน่ วยงำนภำครัฐ ได้แก่องค์กำรเภสัชกรรม และโรงงำนเภสัชกรรมทหำร เน้นผลิตยำชื่อสำมัญ (Generic
drug) จำหน่ำยในประเทศ เพือ่ ทดแทนยำนำเข้ำจำกต่ำงประเทศ
กลุ่มที่ 2 บริษทั ยำภำคเอกชน แบ่งเป็ น
(1) บริษทั ยำของคนไทย เป็ นบริษทั ทีค่ นไทยถือหุน้ ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเน้นผลิตยำชือ่ สำมัญทัวไป
่ และมีรำคำ
ไม่สูง เช่น บริษทั เบอร์ลนิ ฟำร์มำซูตคิ อลอินดัสตรี บริษทั ไทยนครพัฒนำ บริษทั สยำมฟำร์มำซูตคิ อล บริษทั ไบโอฟำร์ม
เคมิคอล บริษทั สยำมเภสัช เป็ นต้น ส่วนผู้ผลิตที่มกี ำรรับจ้ำงผลิตร่วมด้วย (Contract manufacturers) อำทิ บริษทั ไบโอแลป
บริษทั เมก้ำไลฟ์ ไซแอ็นซ์ และบริษทั โอลิค (ประเทศไทย)
(2) บริษทั ยำของต่ำงชำติ (Multinational Companies: MNCs) ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยต่ำงชำติ เป็ นตัวแทน
นำเข้ำยำต้นตำรับหรือยำจดสิทธิบตั ร (Original Drug) มำจำหน่ ำยในรำคำทีค่ ่อนข้ำงสูง และมีบำงรำยเข้ำมำตัง้ โรงงำนผลิตยำ
สำเร็จรูป รำยสำคัญคือ Pfizer Novartis GlaxoSmithKline Sanofi-Aventis และ Roche
สัดส่วนรายได้ของบริ ษทั ผูผ้ ลิ ตยาชัน้ นา (พ.ศ. 2561)

Berlin Pharma
6%

Takeda
5%

Astrazeneca
5%

Pfizer*
17%

Mega
Lifesciences
8%
Novartis
14%

Roche
8%

Merck Limited
8%

GlaxoSmithKline
11%

Better Pharma
9%

Sanofi-Aventis
9%

ทีม่ ำ : Business Online (BOL), รวบรวมโดยศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
หมำยเหตุ : * ข้อมูลช่วง ม.ค. – พ.ย. 2561
สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำยยำ สำมำรถแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทำงหลัก คือ
1. กำรจำหน่ำยยำผ่ำนโรงพยำบำล
เนื่องจำกระบบสวัสดิกำรสำธำรณสุขของรัฐทีค่ รอบคลุมข้ำรำชกำรและผูข้ อรับสวัสดิกำรส่วนใหญ่ ส่งผลให้มลู ค่ำ
กำรจำหน่ ำยยำผ่ำนโรงพยำบำลมีสดั ส่วนถึง 80% ของมูลค่ำตลำดยำทัง้ หมด แบ่งเป็ นโรงพยำบำลรัฐสัดส่วน 60% ของมูลค่ำ
ตลำดยำรวม และโรงพยำบำลเอกชนสัดส่วน 20% ของมูลค่ำตลำดยำรวม โดยยำทีจ่ ำหน่ ำยผ่ำนโรงพยำบำลจะเป็ นยำทีต่ อ้ งสัง่
จ่ำยโดยแพทย์ เรียกว่ำ “Prescription Drug” จำแนกเป็ น 1) ยำชื่อสำมัญ (Generic Drug) สัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่ำยำที่
จำหน่ำยผ่ำนโรงพยำบำลทัง้ หมด และ 2) ยำจดสิทธิบตั ร (Patented Drug) สัดส่วนร้อยละ 39 แต่มมี ลู ค่ำเติบโตในอัตรำทีส่ งู กว่ำ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ยำชื่อสำมัญ ตำมควำมต้องกำรใช้ในกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (Non-communicable diseases: NCDs) อำทิ ยำลดควำมดันโลหิต
สูง ยำโรคเบำหวำน ยำรักษำโรคหัวใจ
2. กำรจำหน่ำยยำผ่ำนร้ำนขำยยำ(Over The Counter: OTC)
แม้ระบบประกันสุขภำพของรัฐมีผลให้คนไข้บำงส่วนเปลีย่ นพฤติกรรมไปรับกำรรักษำทีโ่ รงพยำบำลแทนกำรซื้อ
ยำจำกร้ำนขำยยำ แต่รำ้ นขำยยำก็ยงั เป็ นอีกช่องทำงหนึ่งทีป่ ระชำชนเลือกใช้บริกำรเมื่อมีอำกำรเจ็บป่ วยเบื้องต้น หรือสำมำรถ
ดูแลตนเองได้โดยไม่จำเป็ นต้องไปพบแพทย์ โดยสัดส่วนของมูลค่ำกำรจำหน่ำยยำผ่ำนร้ำนขำยยำ (OTC Drug) ยังเปลีย่ นแปลง
ไม่มำก อยู่ทป่ี ระมำณ 19-20% ของมูลค่ำตลำดยำรวม ทัง้ นี้ จำนวนร้ำนขำยยำประเภทต่ำงๆ ทัวประเทศมี
่
ทงั ้ สิน้ 20,516 แห่ง
(ข้อมูลจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, สิงหำคม 2562 รวมร้ำนขำยยำทุกประเภท ได้แก่ ขำยยำแผนปั จจุบนั (ข.ย.1)
ขำยยำแผนปั จจุบนั เฉพำะยำบรรจุเสร็จทีไ่ ม่ใช่ยำอันตรำยหรือควบคุมพิเศษ (ข.ย.2) ขำยยำแผนปั จจุบนั เฉพำะยำ บรรจุเสร็จ
สำหรับสัตว์ (ข.ย.3) ขำยส่งยำแผนปั จจุบนั (ข.ย.4) นำเข้ำหรือสังยำแผนปั
่
จจุบนั เข้ำมำในรำชอำณำจักร (น.ย.1) ผลิตยำแผน
ปั จจุบนั (ผ.ย.1) ขำยยำแผนโบรำณ (ข.ย.บ.) นำเข้ำหรือสังยำแผนโบรำณเข้
่
ำมำในรำชอำณำจักร (น.ย.บ.) ตลอดจนผลิตยำแผน
โบรำณ (ผ.ย.บ.))
สัดส่วนการจาหน่ ายยาภายในประเทศ (พ.ศ. 2562)

OTC drug :
THB 35.5 billion

OTC

20%
Private Hospital

Public Hospital

20%

60%

Prescription drug :
(Private+Public)
THB 148.5 billion
(61%)
Generic drug :
THB 90 billion

(39%)
Patented drug :
THB 58 billion

ทีม่ ำ : รวบรวมโดยศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ในช่วงปี 2556-2561 มูลค่ำกำรจำหน่ำยยำในประเทศมีอตั รำกำรขยำยตัวเฉลีย่ ประมำณร้อยละ 4.5 ต่อปี ในส่วนของ
ปี 2562 มูลค่ำกำรจำหน่ำยยำในประเทศขยำยตัวร้อยละ 4.2 อยูท่ ป่ี ระมำณ 1.84 แสนล้ำนบำท จำแนกเป็ น 1) ยำทีจ่ ำหน่ำยผ่ำน
โรงพยำบำลและสังจ่
่ ำยโดยแพทย์ (Prescription Drug) ประกอบด้วย ยำชื่อสำมัญ (Generic drug) มีมูลค่ำ 9.02 หมื่นล้ำนบำท
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 4.0 และยำต้นตำรับ (Original Drug) หรือยำจดสิทธิบตั ร (Patented drug) มูลค่ำ 5.83 หมื่นล้ำนบำท เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.9 และ 2) ยำที่จำหน่ ำยผ่ำนร้ำนขำยยำ(OTC Drug) มีมูลค่ำ 3.55 หมื่นล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 โดยปั จจัยที่
หนุ นกำรเติบโตต่อเนื่องมำจำกกำรใช้ยำรักษำโรคตำมฤดูกำล (อำทิ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก) สถำนกำรณ์ฝ่ นุ และหมอกควัน
รวมถึงผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (อำทิ โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน) มีจำนวนเพิม่ ขึน้ จำกผูส้ งู อำยุทม่ี มี ำกขึน้
ในส่วนของปี 2563 มูลค่ำกำรจำหน่ ำยยำในประเทศไตรมำสแรกขยำยตัวร้อยละ 7.5 เทียบกับปี ก่อนหน้ ำ หรือ
คิดเป็ น 5.7 พันล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้ควำมต้องกำรยำประเภทแก้ไข้ แก้ปวด และ
แก้อกั เสบ รวมทัง้ วัคซีน เพิม่ ขึ้น โดยมูลค่ำกำรจำหน่ ำยยำเม็ดเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14 รองลงมำได้แก่ ยำแคปซูล (เพิม่ ขึ้นร้อยละ
13.5) ยำฉีด (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.8) และยำน้ำ (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.9) เทียบกับปี ก่อน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สำหรับจำนวนผูป้ ระกอบกำร จำกข้อมูลสถิตใิ บอนุญำตประกอบธุรกิจเกีย่ วกับยำ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ (อย.) ในปี 2562 มีรำ้ นขำยยำแผนปั จจุบนั เฉพำะข.ย.1 ซึ่งเป็ นประเภทร้ำนขำยยำเช่นเดียวกับกลุ่มบริษทั เป็ นจำนวน
13,906 ร้ำน แบ่งเป็ นร้ำนขำยยำในกรุงเทพมหำนคร 3,558 ร้ำน และร้ำนขำยยำต่ำงจังหวัด 10,348 ร้ำน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
25 และร้อยละ 75 ตำมลำดับ มีจำนวนลดลง 4,994 ร้ำน หรือลดลงร้อยละ 26.42 จำกปี 2561 ทีม่ จี ำนวน 18,900 ร้ำน ซึ่งอำจ
เป็ นผลมำจำกกฎหมำยใหม่ เรื่องกำรกำหนดเกีย่ วกับสถำนที่ อุปกรณ์ และวิธปี ฏิบตั ทิ ำงเภสัชกรรมชุมชนในสถำนทีข่ ำยยำแผน
ปั จ จุ บ ัน ตำมกฎหมำยจำกประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข เรื่อ ง “กำรก ำหนดเกี่ย วกับ สถำนที่ อุ ป กรณ์ และวิธีป ฏิบ ัติท ำง
เภสัชกรรมชุมชน ในสถำนทีข่ ำยยำแผนปั จจุบนั ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2557” ทีก่ ำหนดให้รำ้ นขำยยำจำเป็ นต้องมีเภสัชกร
อยู่ประจำร้ำน กำหนดคุณสมบัตริ ้ำนขำยยำให้มพี ้นื ที่ขำยหรือให้คำปรึกษำแนะนำกำรใช้ยำขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 ตำรำงเมตร
รวมถึงต้องมีพน้ื ทีเ่ ก็บสำรองยำ เป็ นสถำนทีท่ ส่ี ำมำรถควบคุมอุณหภูมไิ ด้ และข้อกำหนดอื่นๆ ซึง่ มีระยะเวลำผ่อนผันให้ปรับปรุง
เป็ นเวลำ 8 ปี แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ ปรับปรุงขัน้ ที่ 1 ภำยในสิน้ ปี 2561 ขัน้ ที่ 2 ภำยในปี 2563 และขัน้ ที่ 3 ภำยในปี 2565 รวมถึง
ประเด็นเรื่องภำษี เนื่องจำกทีผ่ ่ำนมำกรมสรรพำกรกำหนดให้รำ้ นขำยยำต้องจดทะเบียนและเสียภำษีให้ถูกต้อง ผูป้ ระกอบกำร
จำนวนหนึ่ง แม้จะมีกำรปรับปรุงบำงส่วนของร้ำนแล้ว แต่ไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน GPP หรือมำตรฐำนร้ำนยำคุณภำพ อย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง จะได้รบั ผลกระทบจำกกำรขอต่ออำยุใบอนุ ญำตประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำ หรือผู้ประกอบกำรที่ไม่สำมำรถหำ
เภสัชกรมำประจำอยู่ทร่ี ำ้ น หรือไม่ตอ้ งกำรจดทะเบียนกับกรมสรรพำกร ปั จจัยเหล่ำนี้เป็ นเหตุให้ผปู้ ระกอบกำรส่วนหนึ่งได้เลิก
กิจกำรไป ร้ำนขำยยำรำยย่อยจึงหำยไปจำกระบบจำนวนมำก สำหรับปี 2563 จำนวนร้ำนขำยยำแผนปั จจุบนั เฉพำะข.ย.1
ภำยในกรุงเทพมหำนคร มีจำนวนลดลง 131 ร้ำน เหลือเป็ นจำนวน 3,427 ร้ำน ในขณะทีร่ ำ้ นขำยยำต่ำงจังหวัดมีจำนวนเพิม่ ขึน้
2,413 ร้ำน เพิม่ เป็ น 12,892 ร้ำน ทำให้จำนวนร้ำนขำยยำทัง้ ประเทศ มีจำนวน 16,319 ร้ำนในปี 2563
จานวนร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1)
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ร้ำนขำยยำต่ำงจังหวัด

รวม

ทีม่ ำ : สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)
สำหรับแนวโน้มอุตสำหกรรมยำ ศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ คำดว่ำมูลค่ำกำรจำหน่ำยยำในประเทศปี 2563 จะ
ขยำยตัวทีร่ อ้ ยละ 2.0-3.0 ผลจำกจำนวนผูท้ เ่ี ข้ำรับบริกำรในโรงพยำบำลทัง้ คนไทยและต่ำงชำติมแี นวโน้มลดลง จำกควำมกังวล
กำรติดเชื้อในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิค -19 และมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมทีเ่ ข้มงวดในช่วงครึ่งแรกของปี
2563 น่ำจะทำให้กำรจำหน่ำยยำผ่ำนโรงพยำบำลซึง่ เป็ นตลำดหลักเติบโตชะลอลง อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2564-2565 คำดว่ำมูลค่ำ
กำรจำหน่ำยยำในประเทศจะขยำยตัวเร่งขึน้ เฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 4.5-5.0 ตำมควำมต้องกำรใช้ยำทีเ่ พิม่ ขึน้ จำกปั จจัยสนับสนุนดังนี้
1. กำรเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิม่ ขึ้น ทัง้ กลุ่มโรคติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคปอดอักเสบ โรคไข้เลือดออก และโรค
ไม่ตดิ ต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคควำมดันโลหิตสูง โรคเบำหวำน โรคปอดอุดกัน้ เรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ขณะที่
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
จำนวนประชำกรผูส้ งู อำยุเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง ทัง้ นี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ คำดว่ำผูท้ ม่ี อี ำยุ
มำกกว่ำ 60 ปี ขน้ึ ไปของไทยจะเพิม่ ขึน้ จำก 11.2 ล้ำนคนในปี 2561 เป็ น 13.5 ล้ำนคนในปี 2566 และค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของ
ผูส้ ูงอำยุจะเพิม่ ขึน้ เป็ น 2.28 แสนล้ำนบำท (คิดเป็ นร้อยละ 2.8 ของ GDP) ในปี 2565 จำก 6.3 หมื่นล้ำนบำทปี 2553 (คิดเป็ น
ร้อยละ 2.1 ของ GDP) (จำกแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติฉบับที่ 12 พ.ศ 2560-2564) สะท้อนกำรบริโภคยำในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
ซึง่ รวมถึงควำมต้องกำรนำเข้ำยำต้นตำรับทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
2. ประชำกรไทยสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรรักษำที่ดขี ้นึ ภำยใต้ระบบหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ ำ ทำให้คำดว่ำ
ในช่วงปี 2563-2565 ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล (ค่ำยำและค่ำรักษำ) จะขยำยตัวต่อเนื่องในอัตรำเฉลี่ยร้อยละ 6.6 จำก
อัตรำเฉลี่ยร้อยละ 6.3 ในปี 2562 โดยทีภ่ ำครัฐเติบโตร้อยละ 6.9 และเอกชนร้อยละ 5.5 จำกร้อยละ 6.7 และร้อยละ 5.1 ในปี
2562 ตำมลำดับ
3. จำนวนผูป้ ่ วยต่ำงชำติทค่ี ำดว่ำจะกลับเข้ำมำใช้บริกำรในไทยเพิม่ ขึน้ ในปี 2564-2565 หลังจำกทีห่ ดตัวในปี 2563
เนื่องจำกไทยยังคงมีควำมได้เปรียบทัง้ ในด้ำนคุณภำพกำรบริกำร ค่ำใช้จ่ำย และมำตรฐำนกำรรักษำ ประกอบกับโรงพยำบำล
ของไทยมีควำมก้ำวหน้ำและควำมพร้อมด้ำนศูนย์กำรแพทย์เฉพำะทำง รวมทัง้ ศูนย์ดูแลและบริบำลผูป้ ่ วยสูงอำยุทม่ี คี ่ำใช้จ่ำยต่ำ
เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง (อำทิ สิงคโปร์ และมำเลเซีย) ทำให้ไทยมีผู้ป่วยต่ำงชำติเพิม่ ขึ้น ศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ประเมินว่ำ จำนวนผูป้ ่ วยต่ำงชำติทเ่ี ข้ำมำใช้บริกำรในไทยปี 2563 จะหดตัวกว่ำร้อยละ 60 จำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 เทียบกับกำรขยำยตัวประมำณร้อยละ 4.5 ในปี 2562
4. กระแสกำรใส่ใจสุขภำพของคนไทยทีม่ ำกขึน้ หลังเผชิญโควิด-19 ทำให้ควำมต้องกำรเข้ำรับกำรรักษำพยำบำลหรือ
ซือ้ ยำเพือ่ รักษำอำกำรป่ วยแม้เพียงเล็กน้อยมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จำกควำมกังวลในกำรระบำดของโรคใหม่ๆ
จำกกำรประเมินของศูนย์วจิ ยั ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำโดยรวมมีมุมมองว่ำ ผลประกอบกำรของผูผ้ ลิตและจำหน่ำยยำมี
แนวโน้มขยำยตัวดีขน้ึ ในปี 2564-2565 หลังจำกทรงตัวในปี 2563 ภำวะกำรแข่งขันทีม่ แี นวโน้มรุนแรงขึน้ อำจเป็ นข้อจำกัดในกำร
ทำกำไรของผูป้ ระกอบกำร ทำให้ผลประกอบกำรยังคงอยู่ในระดับปำนกลำง โดยในส่วนของผูจ้ ำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์
(ร้ำนค้ำปลีก/ร้ำนค้ำส่ง) รำยได้มแี นวโน้มเติบโตอย่ำงค่อยเป็ นค่อยไป ปั จจัยหนุนจำกควำมต้องกำรบริโภคยำในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้
แต่กำรแข่งขันยังคงรุนแรง โดยเฉพำะธุรกิจร้ำนค้ำปลีก/ร้ำนขำยยำทัวไป
่ (Stand Alone) ทีเ่ ป็ นส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบกำรขนำด
กลำงและเล็ก (SME) ซึ่งมีสดั ส่วนกว่ำร้อยละ 80 ของจำนวนร้ำนขำยยำแผนปั จจุบนั ทัง้ หมด ซึ่งผูป้ ระกอบกำรเหล่ำนี้จะเผชิญ
กำรแข่งขันมำกขึน้ จำกร้ำนขำยยำรำยใหญ่ทม่ี กี ำรขยำยสำขำ (Chain Store) ทีม่ กี ำรลงทุนทัง้ ในรูปแบบของกำรลงทุนเองและ
กำรขยำยธุรกิจในรูปของแฟรนไชส์ (Franchise) โดยผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่เหล่ำนี้มแี ผนจะเปิ ดสำขำเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง รวมถึง
กำรเข้ำมำขยำยกำรลงทุนของผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีกสมัยใหม่รำยใหญ่ (Modern Trade) ทีม่ กี ำรแตกไลน์ธุรกิจ ได้แก่ ดิสเคำน์
สโตร์ และซูเปอร์มำร์เก็ต ที่มกี ำรเพิม่ โซนจำหน่ ำยยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมควบคู่ไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้รำ้ นขำยยำแบบ
Chain Store มีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ นอกจำกนี้ ยังมีรำ้ นค้ำสะดวกซือ้ ทีแ่ บ่งโซนจำหน่ำยยำ โดยมีสำขำกระจำยในเกือบทุกพืน้ ที่ ทีเ่ พิม่
แรงกดดันด้ำนกำรแข่งขันให้กบั ผูป้ ระกอบกำรร้ำนขำยยำทีเ่ ป็ น Stand Alone จึงคำดว่ำผลประกอบกำรของธุรกิจร้ำนขำยยำจะ
เติบโตอย่ำงจำกัด สำหรับร้ำนค้ำส่งผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ปั จจุ บนั หันมำทำตลำดร้ำนค้ำปลีกมำกขึน้ ซึ่งร้ำนค้ำส่งจะค่อนข้ำง
ได้เปรียบด้ำนต้นทุนในกำรจัดซือ้ ยำ ทำให้ผลประกอบกำรของธุรกิจยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
อุตสาหกรรมผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ ม
ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม หมำยถึง กลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม พร้อ มดื่ม ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม ควบคุ ม น้ ำ หนั ก
ผลิตภัณฑ์ผสมวิตำมินและสมุนไพร ซึ่งเป็ นธุรกิจทีม่ กี ำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว เนื่องจำกควำมต้องกำรตำมกระแสรัก สุขภำพของ
ผูบ้ ริโภคประกอบกับช่องทำงกำรซื้อขำยในปั จจุบนั สำมำรถทำได้ง่ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ โดยโครงสร้ำงรำยได้และกำรแข่งขัน
ของธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมของไทยเป็ นธุรกิจทีเ่ ติบโตต่อเนื่องและทำกำไรได้ในระดับดี และธุรกิจนี้ยงั สำมำรถทำอัตรำกำไร
ขัน้ ต้น (Gross Profit Margin) ได้ค่อนข้ำงสูง อย่ำงไรก็ดี จำกกำรทีธ่ ุรกิจนี้มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นทีส่ งู ประกอบกับตลำดผูบ้ ริโภคทีม่ ี
จำนวนมำกและเข้ำถึงได้ง่ำย โดยเฉพำะช่องทำงออนไลน์ จึงพบว่ำมีผปู้ ระกอบกำร SME เข้ำมำจำนวนมำกซึง่ ส่วนใหญ่นิยมใช้
วิธกี ำรจ้ำงโรงงำนให้ผลิตและให้ดำเนินขัน้ ตอนกำรขออนุ ญำตของทำงรำชกำร และจำหน่ ำยภำยใต้เบรนด์ของตนเอง โดยเน้น
โฆษณำสินค้ำผ่ำนสือ่ โซเชียลมีเดีย สือ่ โทรทัศน์วทิ ยุดว้ ยกำรใช้พรีเซ็นเตอร์ทม่ี ชี อ่ื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ในสังคมมำเล่ำประสบกำรณ์จำก
กำรใช้สนิ ค้ำ
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ในส่วนของปั จจัยทีส่ ่งผลด้ำนลบต่อธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม จะเป็ นปั จจัยทำงด้ำนประเด็นข่ำวกำรพบผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริมที่ไม่ได้มำตรฐำนในตลำดและกำรโฆษณำสินค้ำเกินจริง ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมกำรตัดสินซื้อสินค้ำของผู้บริโภค
รวมถึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ทอ่ี ยู่ในตลำดถูกภำครัฐตรวจสอบด้ำนมำตรฐำนอย่ำงเข้มงวด ดังนัน้ สิง่ สำคัญทีช่ ่วยให้ผปู้ ระกอบกำร
อยู่รอดและเติบโตในอนำคต จึงเป็ นกำรเรื่องของกำรรักษำมำตรฐำนคุณภำพสินค้ ำ และกำรให้ควำมสำคัญกับกำรวิจยั พัฒนำ
สินค้ำให้ตอบสนองกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มแี นวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยำว ตำมจำนวนผู้บริโภควัยทำงำนและ
ผูส้ งู อำยุ โดยเฉพำะกลุ่มผูส้ งู อำยุทจ่ี ะมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนยั สำคัญ
มูลค่าตลาดวิ ตามิ นและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริมของประเทศไทยปี 2558-2563
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ทีม่ ำ : Euromonitor International, November 2020 Consumer Health in Thailand – Analysis
ส ำหรับ สภำพตลำดผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม ในปี 2563 จำกรำยงำน Euromonitor (November 2020, Consumer
Health in Thailand) ระบุว่ำตลำดวิตำมินและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมของไทยในปี 2563 มีมูลค่ำประมำณ 66,801.4 ล้ำนบำท
ลดลงประมำณร้อยละ 8 จำกปี 2562 ทีม่ มี ูลค่ำประมำณ 72,661.3 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกผลกระทบทำงเศรษฐกิจจำกมำตรกำร
Lockdown ของรัฐ บำลเพื่อยับยัง้ กำรแพร่ระบำดของไวรัส โควิด -19 รวมไปถึง ปั จจัยอื่นๆ ได้แ ก่ ภำวะแห้ง แล้ง จ ำนวนหนี้
ครัวเรือนทีส่ งู อัตรำกำรว่ำงงำนทีส่ งู และอุตสำหกรรมกำรท่องเทีย่ วทีช่ ะลอตัว โดยปั จจัยเหล่ำนี้ส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำลังซือ้
และรำยได้ของผูบ้ ริโภค ในช่วงทีผ่ ่ำนมำผูบ้ ริโภคจึงเปลีย่ นพฤติกรรมกำรจับจ่ำยใช้สอยโดยหันมำใส่ใจกับรำคำและควำมคุม้ ค่ำ
ของผลิตภัณฑ์มำกขึน้ ให้ควำมสำคัญกับอำหำร และยำรักษำโรคทีจ่ ำเป็ น และลดกำรจับจ่ำยใช้สอยของทีจ่ ำเป็ นรองลงมำ
ปั จจัยหลักทีส่ ่งผลต่อตลำดผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมในปี 2563 คือ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ริม่ แพร่ระบำด
อย่ำงรุนแรงในเดือนมีนำคม ปี 2563 ทีเ่ ป็ นสำเหตุให้มูลค่ำตลำดลดลงจำกปี 2562 ในขณะเดียวกัน กำรแพร่ระบำดของไวรัส
โควิด-19 ได้ส่งผลให้ประชำชนในประเทศหันมำใส่ใจและดูแลสุ ขภำพมำกขึน้ เพื่อป้ องกันตนเองจำกไวรัสโควิด -19 และโรคอื่นๆ
โดยประชำชนให้ควำมสำคัญในกำรดูแลสุขภำพเชิงป้ องกันมำกขึน้ ในครึง่ ปี แรกของปี 2563 ผูบ้ ริโภคกระตือรือร้นในกำรบริโภค
วิตำมินและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมโดยต้องกำรที่จะเสริมสร้ำงสุขภำพและระบบภูมคิ ุ้มกันของตนเองให้แข็งแรงมำกขึ้น และ
แนวโน้มนี้คำดว่ำจะเกิดอย่ำงต่อเนื่องไปจนถึงครึง่ หลังของปี ซึง่ เป็ นปั จจัยด้ำนบวกทีจ่ ะช่วยฟื้ นฟูและกระตุน้ กำรเติบโตของตลำด
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมในอนำคต ตัวอย่ำงเช่น กำรบริโภควิตำมิน C และมัลติวติ ำมิน ทีเ่ ติบโตอย่ำงเห็นได้ชดั ในระยะแรกเริม่ ของ
กำรแพร่ระบำด นอกจำกนี้ มีกำรใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่ำงฟ้ ำทะลำยโจรเพิม่ สูงขึน้ อย่ำงมำก เนื่องจำกมีกำรอ้ำงว่ำฟ้ ำทะลำย
โจรมีประสิทธิภำพในกำรป้ องกันและยับยัง้ โรคหวัด รวมถึงไวรัสโควิด -19 โดยกำรช่วยเสริมสร้ำงระบบภูมคิ ุ้มกันให้ร่ำงกำย
แข็งแรง
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อย่ำงไรก็ต ำม รำยงำน Euromonitor คำดกำรณ์ ว่ำตลำดวิต ำมิน และผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรเสริม ของไทยในอีก 5 ปี
ข้ำ งหน้ ำ (ปี 2564 – 2568) จะเติบ โตอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตัง้ แต่ ปี 2564 เป็ นต้ น ไป โดยในปี 2568 มู ล ค่ ำ ตลำดจะสู ง ถึง
8 หมื่น ล้ำนบำท เนื่ อ งจำกผู้บ ริโ ภคให้ค วำมส ำคัญ ในกำรดู แ ลสุข ภำพเชิง ป้ อ งกัน มำกขึ้น ส่ง ผลให้ก ำรบริโ ภควิต ำมิน และ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมเพิม่ ขึน้ ในทิศทำงเดียวกัน นอกจำกนี้ ประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สงั คมผูส้ งู อำยุและมีจำนวนผูส้ งู อำยุเพิม่
มำกขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทุกปี ซึง่ จะเป็ นปั จจัยหลักทีส่ ง่ ผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ จำกควำมชุกของ
โรคเรือ้ รังทีม่ มี ำกในผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้ โดยผลิตภัณฑ์ทค่ี ำดว่ำจะมีควำมต้องกำรสูงในกลุ่มผูส้ งู วัย คือ วิตำมิ นและผลิตภัณฑ์อำหำร
เสริม ยำแก้ปวด และเครื่องดื่มเสริมโภชนำกำร ซึ่งผูป้ ระกอบกำรต่ำงให้ควำมสนใจและหันมำผลิตหรือจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพทีม่ คี วำมต้องกำรซือ้ เพือ่ เจำะตลำดผูบ้ ริโภคกลุ่มนี้มำกขึน้
คาดการณ์มูลค่าตลาดวิ ตามิ นและผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มของไทยปี 2549 – 2568

ทีม่ ำ: Euromonitor International, November 2020 Consumer Health in Thailand – Analysis
มาตรฐานและกฎหมายเกี่ยวกับร้านขายยา - ร้านยาคุณภาพและวิ ธีการที่ดีทางเภสัชกรรม
วิธกี ำรที่ดที ำงเภสัชกรรม หรือ Good Pharmacy Practice (GPP) เป็ นหลักกำรสำกลระดับโลก เกิดขึ้นในปี 2542
โดยองค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ร่วมมือกับสมำพันธ์เภสัชกรรมนำนำชำติ (FIP) เพื่อเป็ นแนวทำงให้หน่วยงำนในประเทศต่ำงๆ
ไปพัฒนำแนวทำงในกำรปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องเภสัชกรรมชุมชนให้เหมำะสมกับบริบทของพืน้ ที่ หรือประเทศต่ำงๆ ทัวโลก
่
ช่วยให้เกิด
กำรใช้ยำอย่ำงเหมำะสม เป็ นกำรส่งเสริมและรักษำโรคทีม่ ปี ระสิทธิภำพ ปลอดภัย และประหยัด โดยในประเทศไทยได้มหี ลำย
หน่ วยงำนนำแนวคิด GPP มำประยุกต์ใช้ แต่ตวั อย่ำงที่เห็นเป็ นรูปธรรมคือกำรร่วมมือระหว่ำงสภำเภสัชกรรม สำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ และสมำคมเภสัชกรชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนำ “มำตรฐำนร้ำนยำ” ในปี 2546 และเริม่ ต้น
โครงกำรร้ำนยำคุณภำพ ในรูปแบบสมัครใจ เพื่อยกระดับคุณภำพบริกำรทำงเภสัชกรรมชุมชนที่ดี จนในปี 2561 มีร้ำนยำ
คุณภำพทัวประเทศมำกกกว่
่
ำ 1,000 แห่ง
โดยร้ำนยำคุณภำพ หมำยถึง ร้ำนยำทีผ่ ่ำนกำรรับรองจำกสภำเภสัชกรรม ว่ำมีมำตรฐำนกำรให้บริกำรด้ำนยำและ
สุขภำพที่ดี มีคุณภำพ โดยมำตรฐำนดังกล่ำวเกิดจำกกำรรวบรวมและทวบทวนมำตรฐำนที่เป็ นสำกลของประเทศต่ำงๆ ร่ำง
มำตรฐำนของสมำคมเภสัชกรรมชุมชนของประเทศไทย ร่ำงมำตรฐำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ รวมถึงกำร
ระดมควำมคิดและประสบกำรณ์จำกเภสัชกรโดยตรง ทำให้รำ้ นยำคุณภำพทีผ่ ่ำนกำรประเมินจะมีลกั ษณะกำรบริกำรทีเ่ น้นกำร
บริกำรแบบวิชำชีพทัง้ ในส่วนของผลิตภัณฑ์ (Product Service) และในส่วนของกำรบริกำรด้ำนข้อมูลและข้อแนะนำ (Information
Service) โดยผ่ำนเกณฑ์ในกำรประเมินรับรองคุณภำพร้ำนครอบคลุม 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ อุปกรณ์ และสิง่ สนับสนุนบริกำร
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพื่อคุณภำพ ด้ำนกำรบริกำรเภสัชกรรมทีด่ ี ด้ำนกำรปฏิบตั ติ ำมกฎ ระเบียบ และจริยธรรมจรรยำบรรณ
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ทำงวิชำชีพ และด้ำนกำรมีสว่ นร่วมในชุมชนและสังคม นอกจำกนี้ยงั นับรวมถึงจรรยำบรรณทำงวิชำชีพของเภสัชกร จึงทำให้รำ้ น
ยำคุณภำพมีควำมแตกต่ำงจำกร้ำนยำทัวไป
่ ทัง้ ในด้ำนภำพลักษณ์ สิง่ สนับสนุ นในกำรให้บริกำร กำรจัดรูปแบบ ของร้ำน และ
กำรบริกำรทีม่ คี ุณภำพของเภสัชกร ทีม่ ขี นั ้ ตอนกำรดูแลสุขภำพของผูป้ ่ วยอย่ำงเป็ นระบบ (Pharmacist Approach) เริม่ ต้นจำก
กำรสัมภำษณ์ผปู้ ่ วย กำรคัดกรอง หรือกำรประเมินภำวะควำมเจ็บป่ วยเบือ้ งต้น (Screening or Pharmacy Diagnosis) กำรแปล
ผลจำกกำรตรวจร่ำงกำยโดยแพทย์ และจำกผลกำรตรวจทำงห้องปฏิบตั กิ ำร เพื่อให้มกี ำรจ่ำยยำทีเ่ หมำะสมกับผูป้ ่ วยแต่ละรำย
ตำมหลักฐำนทำงวิชำกำร โดยมีกำรแนะนำทีถ่ ูกต้องทัง้ กำรใช้ยำและแนวทำงกำรปฏิบตั ติ วั พร้อมมีกำรติดตำมผลของกำรใช้ยำ
และคำนึงถึงอำกำรไม่พงึ ประสงค์ หรือปั ญหำปฏิกริ ยิ ำระหว่ำงกันของยำกับยำ หรือผลิตภัณฑ์สขุ ภำพอื่นๆ เป็ นกำรค้นหำ แก้ไข
และป้ องกันปั ญหำของกำรรักษำด้วยยำ (Drug-Therapy Problem) ในรำยทีจ่ ำเป็ นต้องติดตำมต่อเนื่อง จะมีกำรบันทึกและให้
คำแนะนำปรึกษำอย่ำงเป็ นระบบทีส่ ่งผลให้กำรส่งต่อมีคุณภำพ นอกจำกนี้ ร้ำนยำคุณภำพจะต้องมีกำรปฏิบตั ทิ ส่ี อดคล้องกับ
กฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง มีกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นไปตำมจรรยำบรรณแห่งวิชำชีพ และมีบริกำรอื่นๆ ทีช่ ่วยส่งเสริมด้ ำนสุขภำพ รวมถึงมี
บริกำรทีม่ สี ว่ นร่วมกับชุมชนโดยเฉพำะบริเวณทีร่ ำ้ นยำตัง้ อยู่

นอกจำกนี้ สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่จดั เป็ นหน่ วยงำนของรัฐที่มหี น้ำที่ดูแลรับผิดชอบร้ำนยำของ
ประเทศได้จดั ตัง้ “สำนักงำนโครงกำรพัฒนำร้ำนยำ” ขึ้น ซึ่งหน่ วยงำนดังกล่ำวได้พยำยำมยกร่ำงกฏหมำย GPP หรือ Good
Pharmacy Practice โดยได้ผำ่ นกำรประชุมระดมสมองจำกภำคีเครือข่ำยทีเ่ กีย่ วข้อง ผ่ำนขัน้ ตอนต่ำงๆ ของกำรร่ำงกฏหมำยเป็ น
ระยะเวลำหนึ่ง จนกระทังออกเป็
่
น “กฎกระทรวงกำรขออนุ ญำตและกำรออกใบอนุ ญำตขำยยำแผนปั จจุบนั พ.ศ. 2556” ที่มี
สำระสำคัญในกำรกำหนดมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ให้รำ้ นยำทีเ่ ปิ ดใหม่ หลังประกำศดังกล่ำวบังคับใช้ คือ วันที่ 25 มิถุนำยน 2557
จะต้องปฏิบตั ติ ำมทันที ในขณะที่รำ้ นยำที่เปิ ดก่อนประกำศดังกล่ำว จะต้องพัฒนำร้ำนยำให้ได้ตำมเกณฑ์ ซึ่งมีทงั ้ หมด 3 ขัน้
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 8 ปี โดยจะมีกำรประเมินทัง้ หมด 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนสถำนที่ ด้ำนอุปกรณ์ ด้ำนบุคลำกร ด้ำนคุณภำพยำ
และด้ำนกำรบริกำร
บันได 3 ขัน้ GPP ในร้ำนขำยยำ (ขย.1)
ขัน้ ที่
ปรับปรุงให้สาเร็จก่อน
รอบการตรวจที่ใช้ต่ออายุ
บันไดขัน้ ที่ 1
1 กันยำยน 2561
ธันวำคม 2561
บันไดขัน้ ที่ 2
1 กันยำยน 2563
ธันวำคม 2563
บันไดขัน้ ที่ 3
24 มิถุนำยน 2565
ธันวำคม 2565
(ที่ม ำ : บทควำมวิช ำกำร “GPP Phase 1: Good Pharmacy Practice Phase 1 in Thailand” โดยภก.ดร.วิร ตั น์ ทองรอด ที่
เปิ ดเผยโดยศูนย์กำรศึกษำต่อเนื่องทำงเภสัชศำสตร์)
มำตรฐำน GPP ดังกล่ำวส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยร้ำนขำยยำทีไ่ ม่สำมำรถพัฒนำให้ได้ตำมเกณฑ์ ใน
แต่ละขัน้ จะไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุ ญำตได้ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนดังกล่ำวส่งผลกระทบทำงบวกต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัท
เนื่องจำกร้ำนขำยยำของกลุ่มบริษทั ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในกำรประกอบธุรกิจเสมอมำ โดยกลุ่มบริษทั มันใจว่
่ ำ
ร้ำนขำยยำทัง้ หมดมีคุณภำพตำมเกณฑ์ทงั ้ 3 ขัน้ ครบถ้วนแล้ว นอกจำกนี้ ร้ำนขำยยำ 4 สำขำ ที่ สีแ่ ยกทศกัณฑ์, เซฟเซ็นเตอร์,
ตลำดสำย 2 และ เดอะ ทรีโอ ยังได้รบั กำรรับรองให้เป็ นร้ำนยำคุณภำพเพิม่ เติมอีกด้วย (ก่อนกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษทั ร้ำน
ขำยยำแบรนด์ Pharmax ทัง้ หมด ได้รบั กำรรับรองเป็ นร้ำนยำคุณภำพทัง้ หมด แต่จำกกำรโอนแบรนด์ Pharmax มำยัง ไอแคร์
เฮลท์ กำรรับรองดังกล่ำวไม่สำมำรถโอนตำมมำได้ ) กลุ่มบริษัท จึงมันใจว่
่ ำจะได้รบั ประโยชน์ ในกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม
เนื่ อ งจำกกลุ่ม บริษัท มีกำรปฏิบ ติตำมมำตรฐำนและกฎหมำยร้ำนขำยยำมำโดยตลอด ท ำให้ลูก ค้ำสำมำรถมันใจได้
่
ถึงกำร
ให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพของร้ำนขำยยำในกลุ่มบริษทั
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2.4 ภาวะการแข่งขัน
แม้สภำพเศรษฐกิจของไทยได้รบั ผลกระทบอย่ำงมำกจำกสถำนกำรณ์โควิด -19 แต่อุตสำหกรรมยำและผลิตภัณฑ์
อำหำรเสริม ยังมีแนวโน้มเติบโตขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งมีปัจจัยส่งเสริมจำกกำรทีป่ ระชำชนหันมำให้ควำมใส่ใจกับสุขภำพมำกขึน้
รวมทัง้ จำนวนผูส้ ูงอำยุทเ่ี พิม่ สูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่ อง แต่จะส่งผลให้กำรแข่งขันของผูป้ ระกอบกำรร้ำนขำยยำ เพิม่ สูงขึน้ ตำมไปด้วย
ถึงแม้จะมีกำรปิ ดตัวลงของร้ำนขำยยำรำยย่อย จำกกฏเกณฑ์ในกำรเปิ ดร้ำนขำยยำทีเ่ ข้มข้นขึน้ แต่ผปู้ ระกอบกำรขนำดใหญ่ทม่ี ี
ลัก ษณะเป็ น Chain Store ซึ่ง เห็น โอกำสทำงกำรตลำด มีแ ผนเปิ ด สำขำเพิ่ม เติม อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึง กำรเข้ำ มำของ
ผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีก ทีม่ กี ำรแตกไลน์ธุรกิจ โดยมีกำรเพิม่ โซนจำหน่ำยยำและผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมควบคูไ่ ปด้วย โดยร้ำนขำย
ยำของกลุ่ ม บริษัท ถือ เป็ น หนึ่ ง ในผู้ป ระกอบกำรรำยใหญ่ ที่มีล ัก ษณะเป็ น Chain Store โดยผู้ป ระกอบกำรที่ค ล้ำยคลึงกับ
กลุ่มบริษทั ทีม่ แี บรนด์รำ้ นขำยยำของตนเอง และมียอดขำยอยูใ่ นระดับทีใ่ กล้เคียงกับกลุ่มบริษทั ได้แก่
บริ ษทั

จานวนสาขา
กรุงเทพ ต่างจังหวัด รวม

2562
2563
รายได้* กาไรสุทธิ * รายได้* กาไรสุทธิ *
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
1,342.92
28.95 1,363.43
26.06

บริษทั โปร ฟำสซิโน จำกัด
16
86
1021
- ร้ำนยำ Fascino
บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร์ จำกัด
28
50
782
936.64
-222.70
781.54
-119.32
- ร้ำนยำ Save Drug
บริษทั กรุงเทพ ดรักสโตร์ จำกัด
97
4
1013
817.55
3.21
807.95
-13.27
- ร้ำนยำกรุงเทพ
บริษทั พี แอนด์ เอฟ อินทิเกรท
25
37
624
745.42
1.07
538.55
0.001
จำกัด
- ร้ำนยำ P&F
บริษทั ซูรฮู ะ (ประเทศไทย) จำกัด 17
3
205
760.91
8.26
564.09
-21.53
- ร้ำนยำ Tsuruha**
บริษทั ดรัก แคร์ จำกัด
15
5
206
578.11
-16.33
434.35
-30.77
- ร้ำนยำ Lab Pharmacy
กลุ่มบริษทั
26
267
854.00
27.42 1,080.10
55.87
- ร้ำนยำ iCare
- ร้ำนยำ Pharmax
- ร้ำนยำ vitaminclub
- ร้ำนยำ Super Drug
ทีม่ ำ : ข้อมูลจำกกลุ่มบริษทั
* ข้อมูลรำยได้และกำไรปี 2562-2563 ของผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นจำก Business Online (BOL) ณ วันที่ 2 พฤศจิกำยน
2564 โดยเป็ นข้อมูลจำกงบกำรเงินของบริษทั นัน้ ๆ มิได้คำนึงถึงข้อมูลจำกงบกำรเงินของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั
ดังกล่ำว
**เป็ นข้อมูลงบกำรเงินประจำปี สิน้ งวดวันที่ 31 มีนำคม 2563 และวันที่ 31 มีนำคม 2564
1 ข้อมูลจำก https://www.fascino.co.th/branchs เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
2 ข้อมูลจำก https://www.savedrug.co.th/location เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
3 ข้อมูลจำก http://www.bangkokdrugstore.co.th/branch-search.php เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
4 ข้อมูลจำก https://th-th.facebook.com/pg/PandFSmoothLife/about/ เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
5 ข้อมูลจำก https://www.facebook.com/Tsuruhadrugstore/about/ เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
6 ข้อมูลจำก http://www.lablivehealthy.com/about_lab_pharmacy-b-content.aspx เมือ
่ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
7 ข้อมูลจำกกลุ่มบริษท
ั ณ วันที่ 2 พฤศจิกำยน 2564
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ถึงแม้ กลุ่มบริษทั จะมีจำนวนสำขำน้อยกว่ำผูป้ ระกอบกำรรำยใหญ่รำยอื่น อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่ผบู้ ริหำรส่วนใหญ่
ของกลุ่มบริษทั เป็ นเภสัชกร และด้วยประสบกำรณ์ของผูก้ ่อตัง้ กลุ่มบริษทั ในกำรบริหำรร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี โดยมีปณิธำนที่
อยำกให้เภสัชกรชุมชนเป็ นทีพ่ ง่ึ พิงเข้ำถึงได้ของชุมชนต่ำงๆ เป็ นร้ำนขำยยำใกล้บำ้ น ทำให้กลุ่มบริษทั บริหำรงำนด้วยควำมรูแ้ ละ
ควำมเข้ำใจ รวมทัง้ ให้ควำมสำคัญกับคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำรเป็ นอย่ำงมำก และด้วยควำมสำมำรถในกำร
บริหำรช่องทำงกำรจำหน่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยแบรนด์รำ้ นขำยยำ 4 แบรนด์เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำยทีแ่ ตกต่ำง
กันตำมสถำนทีต่ งั ้ ของแต่ละสำขำ โดยเน้นเฉพำะสถำนทีต่ งั ้ ทีเ่ ป็ นแหล่งชุมชนและมีกำลังซื้อ ประกอบกับควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผู้ผลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำมำอย่ำงยำวนำน รวมทัง้ ควำมสำมำรถในกำรบริกำรสินค้ำคงคลังทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และกลยุทธ์
กำรตลำดทีเ่ หมำะสม ทำให้กลุ่มบริษทั มันใจว่
่ ำจะสำมำรถแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่น และสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั ่งยืนใน
อนำคต
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3. ปัจจัยความเสี่ยง
ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปั จจัยควำมเสี่ยง รวมทัง้ รำยละเอียดข้อมูลอื่นๆ ที่ปรำกฏในเอกสำรฉบับนี้อย่ำงรอบคอบก่อนกำร
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดยปั จจัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้อำจส่งผลกระทบด้ำนลบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และมูลค่ำหุน้ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ปัจจัยควำมเสีย่ งทีร่ ะบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ มิได้เป็ นปั จจัยควำมเสีย่ งทัง้ หมด
ทีม่ อี ยู่ กล่ำวคือ อำจมีปัจจัยควำมเสีย่ งอื่นๆ ทีบ่ ริษทั ยังไม่อำจคำดกำรณ์ได้ และอำจมีปัจจัยควำมเสีย่ งบำงประกำร รวมถึงปั จจัย
ควำมเสีย่ งจำกกำรประกอบธุรกิจปกติทบ่ี ริษทั ฯ เห็นว่ำไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อบริษทั ฯ ในขณะนี้ แต่อำจกลำยเป็ น
ปั จจัยควำมเสีย่ งทีอ่ ำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อบริษทั ฯ ในอนำคต
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผูผ้ ลิ ตหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายรายใหญ่
เนื่องจำกธุรกิจหลักของกลุ่มบริษทั เป็ นธุรกิจร้ำนค้ำปลีกยำและเวชภัณฑ์ โดยมีกำรสังซื
่ ้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิต และผู้จดั
จำหน่ ำยรำยใหญ่ จำนวน 2 รำย โดยมียอดซื้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิตและผู้จดั จำหน่ ำยรำยที่หนึ่งจำนวน 141.71 ล้ำนบำท จำนวน
275.63 ล้ำนบำท จำนวน 315.53 ล้ำนบำท และจำนวน 258.17 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 22.63 ร้อยละ 36.58 ร้อยละ 37.36 และ
ร้อยละ 35.60 ของมูลค่ำกำรจัดซือ้ สินค้ำของกลุ่มบริษทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ตำมลำดับ และมียอดซือ้
สินค้ำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยรำยทีส่ องจำนวน 100.74 ล้ำนบำท จำนวน 240.73 ล้ำนบำท จำนวน 252.24 ล้ำนบำท และ
จำนวน 225.43 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 16.08 ร้อยละ 31.95 ร้อยละ 29.87 และร้อยละ 31.08 ของมูลค่ำกำรจัดซือ้ สินค้ำของ
กลุ่มบริษทั ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ตำมลำดับ ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จึงอำจได้รบั ผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน
หำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยดังกล่ำวไม่สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำให้กบั กลุ่มบริษทั หรือไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำได้ ตำมกำหนดเวลำ
เนื่องจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ 2 รำยดังกล่ำว เป็ นผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยรำยใหญ่ในอุตสำหกรรมยำ โดยที่
ยำและผลิตภัณฑ์อ ำหำรเสริมส่วนใหญ่ จะแต่งตัง้ ให้ผูจ้ ดั จำหน่ ำยสองรำยนี้ เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย โดยกลุ่มบริษทั ซื้อสินค้ำจำก
ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำย 2 รำยดังกล่ำวมำตัง้ แต่เปิ ดร้ำนขำยยำ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกว่ำ 28 ปี และเป็ นไปด้วยดีมำโดยตลอด
ยอดสังซื
่ ้อของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึ้นมำอย่ำงต่อเนื่องตำมกำรเติบโตและกำรขยำยสำขำ กลุ่มบริษทั จึงมันใจว่
่ ำจะสำมำรถรักษำ
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยต่อไปได้ในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั มีกำรสรรหำและคัดเลือกผูค้ ำ้ รำยใหม่
เข้ำมำขึน้ ทะเบียนเป็ น Approved Vendor List อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อเพิม่ ช่องทำงในกำรจัดหำสินค้ำให้เพียงพอต่อควำมต้องกำร
ของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง
3.2 ความเสี่ยงจากการบริ หารคลังสิ นค้า
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั จำเป็ นต้องมีกำรบริหำรคลังสินค้ำให้มปี ริมำณทีเ่ หมำะสม สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงครบถ้วนและทันเวลำ หำกกลุ่มบริษทั มีปริมำณสินค้ำคงเหลือในคลังน้อยเกินไป จะมีควำมเสีย่ งในกำร
สูญเสียโอกำสทำงธุรกิจ หรือหำกมีปริมำณสินค้ำคงคลังมำกเกินไป จะเพิม่ ภำระในกำรบริหำรสภำพคล่อง ดังนัน้ ประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรคลังสินค้ำจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำรดำเนินธุรกิจและควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของกลุ่มบริษัทอย่ำงมี
นัยสำคัญ
อย่ำงไรก็ตำม ที่ผ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกในกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ มีกำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศเข้ำมำช่วยในกำรควบคุมสินค้ำทีเ่ ข้ำหรือออกจำกคลังให้เป็ นไปตำมรูปแบบ FIFO (First In First Out) ซึ่งพิจำรณำ
อำยุสนิ ค้ำหรือวันทีห่ มดอำยุของสินค้ำควบคู่ไ ปด้วย โดยระบบสำรสนเทศทีก่ ลุ่มบริษทั นำมำใช้ สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลสินค้ำคง
คลังทีค่ ลังสินค้ำและทีร่ ำ้ นสำขำ ทำให้ฝ่ำยจัดซื้อสินค้ำสำมำรถตรวจสอบปริมำณสินค้ำคงคลังได้ตลอดเวลำ รวมถึงมีกำรบริหำร
พื้นที่ภำยในคลังสินค้ำโดยกำรแบ่งพื้นที่จดั เก็บสินค้ำให้สำมำรถเก็บสินค้ ำแต่ละชนิดได้อย่ำงเหมำะสมกับลักษณะของสินค้ำ
ตลอดจนกำรนำรูปแบบกำรจัดเรียงสินค้ำตำม ABC Analysis ซึ่งเป็ นวิธกี ำรในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลังโดยแบ่งตำมควำมสำคัญ
และกำรหมุนเวียนของสินค้ำแต่ละชนิด เข้ำมำใช้ในกำรจัดวำงสินค้ำภำยในคลัง นอกจำกนี้ ในด้ำนกำรควบคุมปริมำณของสินค้ำ
กลุ่มบริษทั ได้มกี ำรประเมินควำมต้องกำรของสินค้ำแต่ละชนิดตำมสำขำต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอเพือ่ ติดตำมควำมต้องกำรสินค้ำของ
ลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ มีกำรกำหนดจำนวนขัน้ ต่ ำและจำนวนสูงสุดของสินค้ำแต่ละชนิดที่ควรจะมีในคลังและแต่ละสำขำ
ปั จจัยเหล่ำนี้ทำให้กลุ่มบริษทั สำมำรถบริหำรคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึง่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่ ทีด่ ี
ขึน้ ตำมลำดับจำกเดิมที่ 74.28 วัน ในปี 2561 ลดลงเหลือ 54.14 วัน ณ สิน้ ไตรมำส 3 ปี 2564
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
3.3 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรม
จำกข้อมูลอุตสำหกรรมในหัวข้อ 2.3 แสดงให้ว่ำมูลค่ำตลำดร้ำนขำยยำยังสำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ดงึ ดูด
ให้เกิดกำรแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นจำกทัง้ ผูป้ ระกอบกำรรำยเก่ำและรำยใหม่ จำกกำรขยำยสำขำของร้ำนขำยยำขนำดใหญ่ใน
ลักษณะ Chain Store ซึ่งมีแผนในกำรเปิ ดสำขำใหม่อย่ำงต่อเนื่อง กำรเข้ำมำแข่งขันในตลำดร้ำนขำยยำของผู้ประกอบกำร
ค้ำปลีกสมัยใหม่ รวมทัง้ ร้ำนค้ำสะดวกซื้อซึ่งมีกำรจัดสรรพื้นที่บำงส่วนภำยในร้ำนค้ำให้เป็ นพื้นที่สำหรับกำรจำหน่ ำยยำและ
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม จำกกำรแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อำจส่งผลกระทบกับกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
ร้ำนขำยยำในกลุ่มบริษทั จัดเป็ นร้ำนขำยยำในลักษณะ Chain Store ถึงแม้ว่ำจะมีจำนวนสำขำน้อยกว่ำผูป้ ระกอบกำร
รำยอื่น แต่ดว้ ยประสบกำรณ์ในกำรดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี ของผูบ้ ริหำร จึงเน้นเฉพำะสำขำทีอ่ ยูใ่ นกรุงเทพมหำนคร
และเลือกทำเลทีต่ งั ้ ของสำขำทีส่ ำมำรถเข้ำถึงลูกค้ำได้อย่ำงทัวถึ
่ ง ด้วยแบรนด์ทเ่ี หมำะสมของแต่ละกลุ่มลูกค้ำเป้ ำหมำย และด้วย
ควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่คำ้ เสมอมำ ทำให้กลุ่มบริษทั สำมำรถจัดหำสินค้ำมำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำเพื่อมำจำหน่ ำย
กว่ำ 10,000 รำยกำร นอกจำกนี้ดว้ ยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหำร ทีอ่ ยำกให้เภสัชกรชุมชนเป็ นทีพ่ ง่ึ พิงทีเ่ ข้ำถึงได้ของคนในชุมชนต่ำงๆ
เป็ นร้ำนขำยยำใกล้บำ้ น ซึ่งผูป้ ่ วยสำมำรถมำปรึกษำปั ญหำด้ำนสุขภำพในทุกๆ เรื่องได้ก่อนทีจ่ ะไปโรงพยำบำล ร้ำนขำยยำทุก
สำขำของกลุ่มบริษทั จะจัดให้มเี ภสัชกรทีม่ คี วำมรู้ ควำมเชีย่ วชำญ และมีประสบกำรณ์ อยูป่ ระจำทุกสำขำอย่ำงเต็มเวลำ เพือ่ คอย
ให้คำแนะนำและคำปรึกษำเรื่องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ กับลูกค้ำทีม่ ำใช้บริกำร ทำให้ลูกค้ำทีม่ ำซื้อสินค้ำหรือขอคำปรึกษำเรื่อง
กำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ต่ำงๆ สำมำรถมันใจได้
่
ถงึ กำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยปั จจัยเหล่ำนี้ทำให้เชื่อมันว่
่ ำ กลุ่มบริษทั มี
ควำมพร้อมและสำมำรถทีจ่ ะแข่งขันกับผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นและเติบโตต่อไปได้ในอนำคต
3.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ เป็ นธุรกิจทีม่ บี ทบำทในด้ำนสำธำรณสุขและสุขภำพของประชำชน ดังนัน้ั กำรดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำ
จึงจำเป็ นต้องได้รบั กำรอนุ ญำตจำกหน่ วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ ดำเนิ นกำรตำมกฏระเบียบและมำตรฐำนทีเ่ กี่ยวข้อง หำกใน
อนำคตภำครัฐมีกำรแก้ไขหรือออกระเบียบเพิม่ เติมขึน้ เกีย่ วกับธุรกิจร้ำนขำยยำ และกลุ่มบริษทั ไม่สำมำรถปรับตัวตำมกฎเกณฑ์
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อำจส่งผลต่อกำรประกอบธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั อย่ำงมีนยั สำคัญ
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์จำกหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องของภำครัฐ ถูกกำหนดขึน้ เพือ่ ประโยชน์ของประชำชนเป็ นหลัก ซึง่
สอดคล้อ งกับ แนวทำงกำรด ำเนิ น งำนของกลุ่ ม บริษัท ที่ใ ห้ค วำมส ำคัญ กับ คุ ณ ภำพสิน ค้ำและกำรบริก ำรกับ ลู ก ค้ำ ตลอดมำ
โดยเฉพำะกำรดำเนินกำรตำมวิธกี ำรทีด่ ที ำงเภสัชกรรม หรือ Good Pharmacy Practice (GPP) ซึง่ เป็ นหลักกำรสำกลระดับโลก
โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำที่จดั เป็ นหน่ วยงำนของรัฐที่มีหน้ ำที่ดูแลรับผิดชอบร้ำนยำของประเทศได้จ ดั ตัง้
“สำนักงำนโครงกำรพัฒนำร้ำนยำ” ขึน้ ซึ่งหน่ วยงำนดังกล่ำวได้พยำยำมยกร่ำงกฏหมำย GPP หรือ Good Pharmacy Practice
โดยได้ผ่ำนกำรประชุมระดมสมองจำกภำคีเครือข่ำยที่ เกี่ยวข้อง ผ่ำนขัน้ ตอนต่ำงๆ ของกำรร่ำงกฏหมำยเป็ นระยะเวลำหนึ่ง
จนกระทังออกเป็
่
น “กฎกระทรวงกำรขออนุ ญำตและกำรออกใบอนุ ญำตขำยยำแผนปั จจุบนั พ.ศ. 2556” ทีม่ สี ำระสำคัญในกำร
กำหนดมำตรฐำนด้ำนต่ำงๆ ให้รำ้ นยำทีเ่ ปิ ดใหม่ หลังประกำศดังกล่ำวบังคับใช้ คือ วันที่ 25 มิถุนำยน 2557 จะต้องปฏิบตั ติ ำม
ทันที ในขณะทีร่ ำ้ นยำทีเ่ ปิ ดก่อนประกำศดังกล่ำว จะต้องพัฒนำร้ำนยำให้ได้ตำมเกณฑ์ ซึ่งมีทงั ้ หมด 3 ขัน้ ภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 8 ปี มำตรฐำน GPP ดังกล่ำวส่งผลอย่ำงมำกต่อธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยร้ำนขำยยำทีไ่ ม่สำมำรถพัฒนำให้ได้ตำมเกณฑ์ ในแต่
ละขัน้ จะไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุ ญำตได้ (รำยละเอียดตำมข้อมูลอุตสำหกรรมในหัวข้อ 2.3) ซึง่ กลุ่มบริษทั มันใจว่
่ ำ ร้ำนขำยยำ
ทัง้ หมดมีคุณภำพตำมเกณฑ์ทงั ้ 3 ขัน้ ตำมมำตรฐำน GPP ครบถ้วนแล้ว นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำรของกลุ่มบริษทั มีกำรติดตำมข่ำวสำร
เกีย่ วกับกฎหมำย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับธุรกิจร้ำนขำยยำอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมอย่ำงถูกต้องและ
ครบถ้วน
3.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับสัญญาเช่าพืน้ ที่
รำยได้ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั มำจำกกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำรำยย่อยทัวไป
่ (Retail) ผ่ำนสำขำทัง้ หมด 26
สำขำ (ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564) ภำยใต้แบรนด์ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดยเป็ นกำรเช่ำพืน้ ที่
จำกผูใ้ ห้เช่ำซึง่ เป็ นเจ้ำของที่ ซึง่ ส่วนใหญ่จะตัง้ อยูใ่ นบริเวณศูนย์กำรค้ำ ห้ำงสรรพสินค้ำ คอมมูนิตม้ี อลล์ หรือชุมชนทีม่ ผี อู้ ยู่อำศัย
จำนวนมำก ซึ่งพืน้ ทีท่ ก่ี ลุ่มบริษทั เลือกเปิ ดสำขำจะเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภำพ (Prime Location) มีประชำชนสัญจรผ่ำนจำนวนมำก
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ทำให้เป็ นทีต่ อ้ งกำรของผูป้ ระกอบกำรรำยอื่นๆ หำกกลุ่มบริษทั ไม่ได้รบั กำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ทีจ่ ำกเจ้ำของพืน้ ที่ หรือมีกำร
เปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขในกำรต่อสัญญำ เช่น กำรปรับขึน้ ค่ำเช่ำหรือค่ำบริกำร อำจส่งผลกระทบกับรำยได้และผลกำรดำเนินงำนของ
กลุ่มบริษทั ได้
กลุ่มบริษทั มีควำมสัมพันธ์ทด่ี กี บั ผูใ้ ห้เช่ำ ทุกรำย มีประวัตกิ ำรชำระค่ำเช่ำทีด่ ี และปฏิบตั ติ ำมสัญญำเช่ำอย่ำงเคร่งครัด
มำโดยตลอด ทีผ่ ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ไม่เคยประสบปั ญหำจำกกำรไม่ได้รบั กำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพืน้ ที่ อีกทัง้ แบรนด์รำ้ นขำยยำของ
กลุ่มบริษทั ยังเป็ นที่เชื่อมันของผู
่
บ้ ริโภค จึงสำมำรถดึงดูดให้ผบู้ ริโภคเข้ำมำซื้อสินค้ำหรือบริกำรอื่นๆ จำกร้ำนค้ำอื่นๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียงด้วย ซึ่งเป็ นกำรส่งเสริมธุรกิจของผู้ให้เช่ำด้วย อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื้นที่ดงั กล่ำว
กลุ่มบริษทั มันใจว่
่ ำจะสำมำรถเช่ ำพื้นทีท่ ม่ี คี ุณสมบัตใิ กล้เคียงกับพื้นทีด่ งั กล่ำวจำกเจ้ำของพื้นทีร่ ำยอื่นได้ในเงื่อนไขและรำคำ
ตลำดโดยทัวไป
่
3.6 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากรทางเภสัชกรรม
เนื่องจำกกระทรวงสำธำรณสุข ได้มกี ำรประกำศกฎหมำยฉบับใหม่ในปี 2557 เพื่อบังคับใช้กบั ร้ำนขำยยำแผนปั จจุบนั
โดยกำรกำหนดให้รำ้ นขำยยำแผนปั จจุบนั จำเป็ นต้องมีเภสัชกรอยู่ประจำร้ำน เพื่อให้คำปรึกษำด้ำนกำรใช้ยำและเวชภัณฑ์ กับ
ลูกค้ำที่มำใช้บริกำร ทำให้เภสัชกรเป็ นที่ต้อ งกำรของตลำดร้ำนขำยยำมำกขึ้น หำกกลุ่มบริษัท ไม่สำมำรถจัดหำเภสัชกรมำ
ปฏิบตั งิ ำนในแต่ละสำขำอย่ำงเพียงพอ จะส่งผลถึงคุณสมบัตใิ นกำรต่ออำยุใบอนุญำต และส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทีผ่ ่ำนมำ กลุ่มบริษทั ไม่เคยประสบปั ญหำด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรทำงด้ำนเภสัชกรรม เนื่องจำกกลุ่มบริษทั ได้มกี ำร
เปิ ดรับเป็ นแหล่งฝึกงำนของนิสติ และนักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ จำกสถำนศึกษำต่ำงๆ โดยได้มกี ำรลงนำมเป็ นบันทึกข้อตกลง
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร ให้เป็ นแหล่งฝึกฝนกำรปฏิบตั กิ ำรและพัฒนำบุคลำกร นอกจำกนี้
ยังได้รบั กำรรับรองให้เป็ นหน่ วยงำนเครือข่ำยภำยใต้สถำบันหลัก คณะเภสัชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ในด้ำนกิจกรรม
เพือ่ กำรศึกษำสำหรับผูป้ ระกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ด้วยเหตุน้ี จึงมีนกั ศึกษำทีม่ ำฝึกงำนกับร้ำนขำยยำสำขำต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทั
อย่ำงต่อเนื่อง และมีนิสติ นักศึกษำบำงส่วนทีก่ ลับเข้ำมำทำงำนกับกลุ่มบริษทั เมือ่ สำเร็จกำรศึกษำ ทำให้กลุ่มบริษทั มีบุคลำกรทำง
เภสัชกรรมเข้ำมำหมุนเวียนอย่ำงต่อเนื่อง จึงมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรขำดแคลนบุคลำกรในระดับต่ำ
3.7 ความเสี่ยงจากการเติ บโตของตลาดออนไลน์ และการเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภค
จำกกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องของเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทำให้เกิดรูปแบบของตลำดออนไลน์ ทีส่ ำมำรถซือ้ ขำยสินค้ำทำง
อินเทอร์เน็ต ได้ส่งผลให้พฤติกรรมของผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป ซึง่ ส่งผลกระทบอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงต่อธุรกิจหลำยภำคส่วน มีกำร
สังซื
่ ้อของทำงแพลตฟอร์มออนไลน์ อย่ำงเช่น Shopee หรือ Lazada มำกขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึ่งแพลตฟอร์มเหล่ำนี้มสี นิ ค้ำ
อุปโภคบริโภคหลำกหลำย และมีผคู้ ำ้ ขำยสินค้ำหลำยรำย เนื่องจำกมีตน้ ทุนทีต่ ่ำ ทำให้มกี ำรแข่งขันกันในระดับสูง หำกในอนำคต
กลุ่มบริษทั ไม่สำมำรถปรับตัวตำมเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค จะส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง และ
เกิดผลกระทบด้ำนลบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั กฎหมำยไม่อนุญำตให้ขำยปลีกสินค้ำเวชภัณฑ์ประเภทยำผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์ ซึ่งสินค้ำ
เวชภัณฑ์ประเภทยำ จัดเป็ นสินค้ำหลักในธุรกิจของกลุ่มบริษทั ควำมเสีย่ งจำกกำรเติบโตของตลำดออนไลน์จงึ อยู่ในระดับต่ ำ
รวมถึง กำรเลือกซื้อสินค้ำประเภทยำ ซึ่งเป็ นสินค้ำที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภำพของผู้ใช้สนิ ค้ำ จึงจำเป็ นที่จะต้องได้
คำแนะนำในกำรใช้สนิ ค้ำประเภทยำจำกผูม้ คี วำมรูท้ ำงด้ำนเวชศำสตร์ พฤติกรรมในกำรเลือกซือ้ สินค้ำประเภทยำของผูบ้ ริโภคจึง
ไม่ได้เปลีย่ นแปลงไปจำกเดิมทีเ่ ป็ นกำรซือ้ ยำตำมคำสังแพทย์
่
หรือซือ้ ยำตำมคำแนะนำของเภสัชกรผ่ำนร้ำนขำยยำ
ในส่วนของสินค้ำประเภทผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เวชสำอำง และสินค้ำอุปโภคเพื่อสุขภำพหรือสุขอนำมัย ทีส่ ำมำรถซือ้
ขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้ กลุ่มบริษทั ได้คำนึงถึงควำมเสีย่ งจำกกำรเติบโตของตลำดออนไลน์และกำรเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค จึงได้มกี ำรปรับตัวโดยริเริม่ กำรทำกำรตลำดออนไลน์ ผ่ำน Social Media ตำมแบรนด์รำ้ นขำยยำของกลุ่มบริษทั
ทัง้ iCare Pharmax และ vitaminclub รวมทัง้ กำรขำยสินค้ำผ่ำนแพลตฟอร์ม Shopee และ Lazada นอกจำกนี้ในส่วนของ
เฮลทิเนส ได้มกี ำรขำยผลิตภัณฑ์แบรนด์ Besuto ผ่ำน Shopee และ Lazada ด้วยเช่นกัน โดยช่องทำงเหล่ำนี้เป็ นช่องทำงเพื่อ
ขยำยกำรตลำดออนไลน์ของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
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3.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริษทั ก่อตัง้ ขึน้ โดย นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ซึง่ ปั จจุบนั ดำรงตำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรบริหำร โดยเป็ นผูท้ ม่ี ี
ควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมชำนำญทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจร้ำนขำยยำมำกว่ำ 28 ปี อีกทัง้ ยังมีควำมสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูผ้ ลิตหรือผู้
จัด จ ำหน่ ำ ยสิน ค้ำ ประเภทยำและเวชภัณ ฑ์ม ำอย่ำงยำวนำน กลุ่ ม บริษัท จึง มีค วำมเสี่ย งในกำรพึ่ง พิง ผู้บ ริห ำรหลัก ในกำร
บริหำรงำน ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหำรดังกล่ำว อำจส่งผลต่อกำรบริหำรงำนของกลุ่มบริษทั ได้
อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ในสัดส่วนร้อยละ 43.15 ของทุน
จดทะเบียนและชำระแล้วของบริษทั ฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ (รวมกำรถือหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง) ซึง่ เป็ นแรงจูงใจทีจ่ ะ
ช่วยให้ผบู้ ริหำรดำเนินกำรบริหำรงำนกลุ่มบริษทั ต่อไป นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังมีนโยบำยกำรฝึกอบรมพนักงำน และผูบ้ ริหำรใน
ส่วนงำนต่ำงๆ ให้มคี วำมรู้ควำมสำมำรถ เพื่อที่จะสำมำรถช่วยผู้บริหำรหลักในกำรบริหำรงำนต่ำงๆ รวมทัง้ มีแผนสืบทอด
ตำแหน่งผูบ้ ริหำรระดับสูง เพือ่ ให้กลุ่มบริษทั สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
3.9 ความเสี่ยงจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด-19 (COVID-19)
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็ นช่วงทีป่ ระเทศไทยเริม่ ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีกำร
แพร่ระบำดรุนแรงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึงมีกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยกำรประกำศใช้พระรำช
กำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุ กเฉิน) กำรประกำศห้ ำมประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว)
ในช่วงเวลำที่กำหนด กำรสังปิ
่ ดสถำนที่ท่มี คี วำมเสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรค กำรประกำศใช้มำตรกำร Lockdown และ
มำตรกำร Social Distancing เพื่อสกัดกัน้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 มำตรกำรเหล่ำนี้ได้ส่งผลกระทบด้ำนลบโดยตรงกับ
เศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย จำกกำรทีผ่ ปู้ ระกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ ส่งผลกระทบต่อเนื่องสู่
กำรจ้ำงงำนของภำคเอกชน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อรำยได้และกำลังซือ้ ของประชำกร
โดยในส่วนของกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ที่ผ่ำนมำภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของไวรัสโควิด-19 กลุ่ม
บริษทั ได้รบั ผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสังปิ
่ ดสถำนทีท่ ม่ี คี วำมเสีย่ ง ซึ่งรวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำทีก่ ลุ่มบริษทั มีสำขำที่
เปิ ดทำกำรอยู่ภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ถึงแม้ว่ำซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนขำยยำ ร้ำนอำหำร หรือร้ำนสินค้ำอื่นทีจ่ ำเป็ นต่อกำร
ดำรงชีวติ จะได้รบั กำรยกเว้นให้เปิ ดบริกำรตำมปกติ แต่จำกกำรทีป่ ระชำชนผูม้ ำซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรของห้ำงสรรพสินค้ำมี
จำนวนลดลงอย่ำงมำก ทำให้ผบู้ ริหำรของกลุ่มบริษทั จำเป็ นต้องพิจำรณำปิ ดสำขำเหล่ำนี้ชวครำว
ั่
ในด้ำนของกำรจัดหำสินค้ำของ
กลุ่มบริษัท ถึงแม้จะมีกำรประกำศพระรำชกำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุ กเฉิน) และห้ำม
ประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลำที่กำหนด แต่กำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค หรือผู้ท่ปี ฏิบตั ิงำนด้ำนที่
เกีย่ วข้องกับกำรแพทย์ ยำ เวชภัณฑ์ เครื่อ งมือทำงกำรแพทย์ จะได้รบั กำรยกเว้น ทำให้ผผู้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำหลักของ
กลุ่มบริษทั ยังคงจัดส่งสินค้ำได้ตำมปกติ นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำรรวมถึงฝ่ ำยจัดซื้อของ กลุ่มบริษทั ได้มกี ำรติดตำมสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 อย่ำงใกล้ชดิ เพือ่ ประเมินปริมำณสินค้ำทีจ่ ะต้องสำรองให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ทัง้ นี้ ธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้ำทำงด้ำนสุขภำพ ทัง้ ยำ เวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ทัง้ ในลักษณะของร้ำนยำค้ำปลีก รวมทัง้ เป็ นผูค้ ดิ ค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำง
ผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทีถ่ ูกพัฒนำเพือ่ รับมือกับ
กำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส ถึงแม้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อ
ของผูบ้ ริโภค แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ซึง่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกรำยได้จำกกำรขำยของกลุ่ม
บริษทั ทีเ่ ติบโตขึน้ จำก 906.22 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็ น 1,064.09 ล้ำนบำท ในปี 2563 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถึงร้อยละ 17.42
และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 902.69 ล้ำนบำท ซึง่ มำกกว่ำงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 ทีม่ รี ำยได้
จำกกำรขำยอยู่ท่ี 786.41 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 14.79 นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 ได้
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำชน ให้หนั มำใส่ใจกับกำรดูแลสุขภำพมำกขึน้ ผ่ำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพในเชิง
ป้ องกันกำรเจ็บป่ วยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทำให้มคี วำมต้องกำรสินค้ำสุขภำพเพิม่ ขึน้ จำกในอดีต ซึ่งถือเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
3.10 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกิ นกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25
ภำยหลังจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชนในครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่คอื นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
ซึง่ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร โดยถือหุน้ ในบริษทั ฯ คิดเป็ นร้อยละ 43.15 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้
แล้วทัง้ หมดหลังกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุน จึงอำจทำให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่ดงั กล่ำวสำมำรถใช้สทิ ธิคดั ค้ำนในมติทส่ี ำคัญในกำรประชุมผู้
ถือหุน้ สำหรับเรื่องทีก่ ฎหมำยหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ ำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น กำรทำรำยกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน กำรลดหรือเพิม่ ทุน และกำรควบรวมกิจกำร เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบ พิจำรณำ และกลั ่นกรองเพื่อ
มิให้เกิดรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต และเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
บริษัทฯ ยิ่งไปกว่ำนัน้ แล้ว โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้ วย กรรมกำรอิสระจำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด 7 ท่ำน โครงสร้ำงกรรมกำรดังกล่ำวจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงเพือ่ พิจำรณำ
ในเรือ่ งต่ำงๆ และช่วยให้กำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำนเป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด
3.11 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดรองสาหรับการซื้อขายหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ
เนื่องจำกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ต่อประชำชนในครัง้ นี้ จะเป็ นกำรเสนอขำยก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบ
ผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเ บียนในตลำด
หลักทรัพย์ ดังนัน้ ผูล้ งทุนจึงอำจมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับสภำพคล่องในกำรซื้อขำยหุน้ ของบริษทั ฯ ในตลำดรอง และอำจไม่ได้รบั
ผลตอบแทนจำกกำรขำยหุน้ ได้ตำมรำคำทีค่ ำดกำรณ์ไว้ หำกหลักทรัพย์ของบริษทั ฯไม่สำมำรถเข้ำจดทะเบียนได้
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำ
คุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ ในเบื้องต้นแล้วและมีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่ำด้วยกำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นคุณสมบัตเิ รือ่ งกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำย
ย่อย ซึ่งบริษทั ฯ ต้องมีจำนวนผูถ้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุน
ชำระแล้ว โดยที่ปรึกษำทำงกำรเงินคำดว่ำภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับกำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยครบถ้วนตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
3.12 ความเสี่ยงจากการที่ ผ้ถู ือหุ้นที่ มีถิ่นที่ อยู่นอกประเทศไทยอาจมีข้อจากัดในการใช้สิทธิ ในการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่ มทุนของบริ ษทั ในอนาคต
ในอนำคตบริษทั อำจมีกำรออกตรำสำรต่ำงๆ รวมถึงหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน และตรำสำรประเภทอื่น เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ทีจ่ ะซื้อหุน้ สำมัญ (Warrant) หรือใบแสดงสิทธิในกำรซื้อหุน้ เพิม่ ทุนทีโ่ อนสิทธิได้ (TSR) หรือหุน้ กูแ้ ปลงสภำพเป็ นครัง้ ครำว โดย
อำจจัดสรรให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Rights Offering) ในกรณีทบ่ี ริษทั เสนอหรือให้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญเดิมใน
กำรซื้อหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนหรือสิทธิใดๆ ในรูปแบบใดๆ บริษทั มีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจในกำรดำเนินกำรเสนอขำยตรำสำรดังกล่ำวแก่ผู้
ถือหุ้น โดยบริษัทอำจไม่เสนอสิทธิในกำรจองซื้อตรำสำรดังกล่ำวแก่ผู้ถือหุ้นสำมัญที่มถี ิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยบำงสัญชำติ
(Restricted Countries) หำกกำรเสนอขำยดังกล่ำวทำให้บริษทั มีหน้ำที่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมขัน้ ตอนหรือข้อกำหนดของกฎหมำยของ
ประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนัน้ กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยหลักทรัพย์หรือข้อกำหนดของกฎเกณฑ์อ่นื ในบำงประเทศ อำจทำให้ผลู้ งทุนบำงกลุ่มไม่
สำมำรถใช้สทิ ธิในกำรซือ้ ตรำสำรดังกล่ำวตำมสัดส่วนได้ ซึง่ อำจส่งผลให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของผูล้ งทุนดังกล่ำวลดลง ทัง้ นี้ บริษทั
ไม่มหี น้ำทีต่ อ้ งดำเนินกำรยืน่ ขอจดทะเบียนหุน้ สำมัญของบริษทั ในประเทศใด เพือ่ ให้ผลู้ งทุนต่ำงชำติสำมำรถใช้สทิ ธิในกำรซือ้ หุน้
สำมัญเพิม่ ทุนตำมสัดส่วนในอนำคต
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4. การวิ จยั และพัฒนา
- ไม่มี -
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
5.1 รายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

ทีด่ นิ

กลุ่มบริษทั

อำคำร

กลุ่มบริษทั

ส่วนปรับปรุงอำคำรและอำคำร
เช่ำ
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์สำนักงำน
เฟอร์นิเจอร์และเครือ่ งตกแต่ง
เครือ่ งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

มูลค่าตามบัญชีสทุ ธิ
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนำคำรพำณิชย์
ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับ
ธนำคำรพำณิชย์

8.18
10.82

กลุ่มบริษทั

ไม่มี

39.37

กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั
กลุ่มบริษทั
รวม

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

0.41
5.25
4.61
4.73
2.51
75.89

5.2 รายละเอียดของทรัพย์สินไม่มีตวั ตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีทรัพย์สนิ ไม่มตี วั ตนทีส่ ำคัญในกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 8.80 ล้ำนบำท
5.3 สัญญาสาคัญที่เกี่ยวข้องในการประกอบธุรกิ จ
5.3.1 สัญญาเช่าและบริ การ
5.3.1.1 สัญญากับบุคคลภายนอก
แบรนด์
สถานที่ตงั ้
iCare

เซฟเซ็นเตอร์

iCare

ตลำดสำย 2

iCare

เอกมัย

iCare

เสรีมำร์เก็ต
พระรำม 9

iCare

เดอะ ทรีโอ

ห้อง A.5 42-42/1-42/34
ถนนบรมรำชชนนี แขวงศำลำธรรมสพน์
เขตทวีวฒ
ั นำ กรุงเทพมหำนคร
238 ถนนพุทธมณฑล สำย 2 แขวงบำง
แคเหนือ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร
436/2-3 ซอยสุขมุ วิท63 (เอกมัย) ถนน
สุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ
กรุงเทพมหำนคร
999/5 ยูนิต U013,U014 ถนนพระรำม
9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร
170/14 ถนนพุทธมณฑลสำย 3 แขวง
บำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร

พืน้ ที่เช่าตาม
สัญญา (ตร.ม.)
96.00

ระยะเวลาการเช่า
1 พ.ค. 2564 –
30 เม.ย. 2565

ปรมำณ 99.00

1. พ.ค. 2563 – 30
เม.ย. 2566
ประมำณ 42.00
1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
82.17

1 ม.ค. 2563 –
31 ธ.ค. 2565

ประมำณ
900.00

1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
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แบรนด์

สถานที่ตงั ้

พืน้ ที่เช่าตาม
สัญญา (ตร.ม.)
290.00

iCare

ตลำดเสนีย์
เพชรเกษม 28

194/14 ถนนเพชรเกษม แขวงปำก
คลองภำษีเจริญ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพมหำนคร

iCare

เพชรเกษม 56

618/3-618/4 ถนนเพชรเกษม แขวง
บำงหว้ำ เขตภำษีเจริญ
กรุงเทพมหำนคร

224.00

iCare

วิคตอเรียกำร์เด้น

1871 อำคำร B ห้องทีB่ 109 ถนนเพชร
เกษม แขวงหลักสอง เขตบำงแค
กรุงเทพมหำนคร

104.00

iCare
ตลำดถนอมมิตร
(อยูร่ ะหว่ำง
กำรดำเนินกำร
เปิ ดสำขำ)

88 ซอยรำมอินทรำ 55/8 แขวงท่ำแร้ง
เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนคร

181.00

Pharmax

จัตุรสั จำมจุรี

107.08

Pharmax

เพียวเพลส
รำมคำแหง 110

Pharmax

นวลจันทร์

Pharmax

เดอะแจ๊ส
วังหิน

Pharmax

เดอะไนน์
พระรำม 9

317 อำคำรจัตรุ สั จำมจุรี ชัน้ บีหอ้ งบี03บี03/1 ถนนพญำไท แขวงปทุมวัน เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร
86/1 ศูนย์กำรค้ำเพียวเพลส อำคำรบี
ชัน้ 1ห้องB105-B106 ถนนรำมคำแหง
แขวงสะพำนสูง เขตสะพำนสูง
กรุงเทพมหำนคร
17/63 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร
728 ศูนย์กำรค้ำเดอะแจ๊สวังหิน ห้อง
B102 ชัน้ 1 ถนนลำดพร้ำววังหิน แขวง
ลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร
999/2 โครงกำรเดอะไนน์ ถนนพระรำม
9 แขวงพัฒนำกำร เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหำนคร

Pharmax

ฟู้ดวิลล่ำ
รำชพฤกษ์

77/11 โครงกำรฟู้ดวิลล่ำรำชพฤกษ์
แขวงบำงระมำด เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหำนคร

150.00

ระยะเวลาการเช่า
1 มิ.ย. 2563 –
31 ม.ค. 2566
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2570)
22 เม.ย. 2562 –
21 เม.ย. 2565
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2572)
1 มิ.ย. 2563 –
31 พ.ค. 2566
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2569)
1 ต.ค. 2564 – 30
ก.ย. 2567
(สำมำรถต่ออำยุได้
อีก 2 ครำว ครำว
ละไม่เกิน 3 ปี )
1 ก.ย. 2564 – 31
ส.ค. 2565

173.82

1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565

109.86

1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565
1 พ.ย. 2563 –
31 ต.ค. 2566

120.00

204.39

1 พ.ย. 2564 –
31 ต.ค. 2565
(สัญญำอยูร่ ะหว่ำง
กำรลงนำมของ
คูส่ ญ
ั ญำ)
1 ม.ค. 2564 –
31 ธ.ค. 2564
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สถานที่ตงั ้

พืน้ ที่เช่าตาม
สัญญา (ตร.ม.)
82.00

Pharmax

เดอะสตรีท
รัชดำ

139 ศูนย์กำรค้ำเดอะสตรีทรัชดำ ถนน
รัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหำนคร

Pharmax

เดอะคริสตัล
เอกมัย-รำม
อินทรำ

456.36

Pharmax

โลตัสลำดกระบัง

Pharmax

โรบินสัน
ลำดกระบัง

209 โครงกำรเดอะคริสตัล อำคำรJ ชัน้ 1
ห้องเลขที1่ 01 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว
กรุงเทพมหำนคร
362 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยำว เขต
ลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร
71 ถนนลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง
เขตลำดกระบัง กรุงเทพมหำนคร

Pharmax

กรุงเทพกรีฑำ

241 โครงกำรมำร์เก็ตเพลสกรุงเทพ
กรีฑำ แขวงหัวหมำก เขตบำงกะปิ
กรุงเทพมหำนคร

109.00

vitaminclub

เซ็นทรัล
ลำดพร้ำว

1697 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล
พลำซ่ำ ลำดพร้ำว ชัน้ จี ห้องจี17 ถนน
พหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหำนคร

76.80

vitaminclub

เซ็นทรัล
ปิ่ นเกล้ำ

54.79

vitaminclub

แฟชันไอส์
่ แลนด์

Super Drug

ซุปเปอร์ดรัก

7/222 อำคำรศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัล
พลำซ่ำ ปิ่ นเกล้ำ ห้องเลขที่ 325/1 ชัน้ 3
ถนนบรมรำชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพมหำนคร
587,589,589/7-9 อำคำรศูนย์กำรค้ำ
แฟชัน่ ไอส์แลนด์ ห้องเลขที่ บี037ซี ชัน้
บี ถนนรำมอินทรำ แขวงคันนำยำว
กรุงเทพมหำนคร
40/9 ถนนพรำนนก-พุทธมณฑล สำย4
แขวงบำงพรม เขตตลิง่ ชัน
กรุงเทพมหำนคร

100.82
80.00

ระยะเวลาการเช่า
1 ธ.ค. 2562 –
30 พ.ย. 2565
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2568)
1 ส.ค. 2563 –
31 ก.ค. 2566

16 ต.ค. 2563 –
15 ต.ค. 2566
1 ก.ย. 2564 – 31
ส.ค. 2567
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2570)
1 พ.ค. 2564 – 30
เม.ย. 2567
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2573)
28 ส.ค. 2564 –
27 พ.ย. 2564
(สัญญำฉบับใหม่
28 พ.ย. 2564 –
27 ก.พ. 2565 อยู่
ระหว่ำงกำรลงนำม
ของคูส่ ญ
ั ญำ)
15 พ.ค. 2562 –
14 พ.ค. 2565

99.65

20 ธ.ค. 2561 –
19 ธ.ค. 2564

240.00

26 เม.ย. 2563 –
25 เม.ย. 2566
(สำมำรถต่ออำยุได้
ถึงปี 2569)
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แบรนด์

5.3.1.2 สัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตงั ้

iCare

สีแ่ ยกทศกัณฑ์

iCare

ประชำนิเวศน์ 1

Pharmax ประดิษฐ์มนูธรรม

สำนักงำน

349/512 ถนนพุทธมณฑล
สำย 2 แขวงบำงไผ่ เขตบำง
แค กรุงเทพมหำนคร
99/188,189 ถนนเทศบำล
สงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร
275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลำง เขตวัง
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร
275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงวังทองหลำง เขตวัง
ทองหลำง กรุงเทพมหำนคร

คู่สญ
ั ญา
นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์

พืน้ ที่เช่าตาม ระยะเวลาการเช่า
สัญญา (ตร.ม.)
507.50
1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565

บริษทั สิรริ วี
จำกัด

270.64

1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565

บริษทั ภคินภวัต
จำกัด

270.00

1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565

บริษทั ภคินภวัต
จำกัด

359.00

1 ต.ค. 2562 –
30 ก.ย. 2565

5.3.2 สัญญา Exclusive Supply Agreement
ชือ่ สัญญำ
: Exclusive Supply Agreement
คูส่ ญ
ั ญำ
: (1) บริษทั เฮลทิเนส จำกัด (“เฮลทิเนส”)
(2) บริษทั เอวีเอส อินโนเวชัน่ จำกัด (“เอวีเอส อินโนเวชัน”)
่
อำยุสญ
ั ญำ
: 5 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ธันวำคม 2563)
สำระสำคัญของสัญญำ : เอวีเอส อินโนเวชัน่ ในฐำนะเจ้ำของสิทธิบตั ร ได้ตกลงจัดหำผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดมือ
และ ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้กบั มือ ซึง่ ทำกำรผลิตตำมองค์ประกอบ และกระบวนกำรผลิตแบบ
วิธกี ำรเตรียมไฮโดรเจลฯ ภำยใต้สทิ ธิบตั รของตนเองให้แก่ เฮลทิเนส แต่เพียงผูเ้ ดียวเท่ำนัน้
โดยมีบนั ทึกข้อตกลงว่ำหำก เฮลทิเนส สำมำรถจำหน่ำยสินค้ำที่ บริษทั เอวีเอส อินโนเวชัน่
จำกัด เป็ นผูจ้ ดั หำ ได้ตำมจำนวนทีก่ ำหนดในสัญญำภำยในระยะเวลำ 5 ปี บริษทั เอวีเอส
อินโนเวชัน่ จำกัด ตกลงให้ต่อสัญญำออกไปอีก 5 ปี นับแต่วนั ทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำ 5 ปี
5.3.3 ใบอนุญาตประกอบการร้านขายยา
ในกำรประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำ ไอแคร์ เฮลท์ จำเป็ นต้องมีใบอนุ ญำตในกำรประกอบกิจกำรร้ำนขำยยำ
ประเภทขำยยำแผนปั จจุบนั และขำยส่งยำแผนปั จจุบนั ตำมพระรำชบัญญัติยำ ปี พ.ศ. 2510 มำตรำ 17 ได้มกี ำรกำหนดว่ำ
ใบอนุญำตให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม ของปี ทอ่ี อกใบอนุญำต ถ้ำผูร้ บั อนุญำตประสงค์จะขอต่อใบอนุญำตให้ยน่ื คำขอเสียก่อน
ใบอนุ ญำตสิน้ อำยุ เมื่อได้ย่นื คำขอดังกล่ำวแล้ว จะประกอบกิจกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำผูอ้ นุ ญำตจะสังไม่
่ ต่ออำยุใบอนุ ญำตนัน้ โดย
ใบอนุญำตของ ไอแคร์ เฮลท์ มีรำยละเอียดดังนี้
แบรนด์
iCare
iCare
iCare
iCare
iCare
iCare

เลขที่ใบอนุญาต
กท 29/2563
กท 75/2552
กท 239/2552
กท 97/2553
กท 96/2553
กท 67/2552

สาขา
บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด*
ไอแคร์ สำขำเซฟเซ็นเตอร์
ไอแคร์ สำขำตลำดสำย 2
ไอแคร์ สำขำประชำนิเวศน์ 1
ไอแคร์ สำขำเอกมัย
ไอแคร์ สำขำสีแ่ ยกทศกัณฑ์

วันที่หมดอายุ
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
แบรนด์
iCare
iCare
iCare
iCare
iCare
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
Pharmax
vitaminclub
vitaminclub
vitaminclub
Super Drug

เลขที่ใบอนุญาต
กท 42/2557
กท 29/2558
กท 1/2560
กท 280/2562
กท 142/2563
กท 306/2562
กท 312/2562
กท 307/2562
กท 309/2562
กท 308/2562
กท 310/2562
กท 314/2562
กท 313/2562
กท 315/2562
กท 280/2563
กท 280/2564
กท 282/2564
กท 124/2559
กท 198/2559
กท 22/2562
กท 153/2560

สาขา
ไอแคร์ สำขำเสรีมำร์เก็ต พระรำม 9
ไอแคร์ สำขำทรีโอ พุทธมณฑลสำย 3
ไอแคร์ สำขำตลำดเสนีย์ เพชรเกษม 28
ไอแคร์ สำขำเสนียฟ์ ้ ูดมำร์เก็ต เพชรเกษม 56
ไอแคร์ สำขำวิคตอเรียกำร์เด้นส์ เพชรเกษม 69
ฟำร์แมกซ์ สำขำประดิษฐ์มนูธรรม
ฟำร์แมกซ์ สำขำจัตุรสั จำมจุรี
ฟำร์แมกซ์ สำขำเพียวเพลส รำมคำแหง 110
ฟำร์แมกซ์ สำขำถนนนวลจันทร์
ฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะแจ๊ส วังหิน
ฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะไนน์ พระรำม 9
ฟำร์แมกซ์ สำขำฟู้ดวิลล่ำ รำชพฤกษ์
ฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะสตรีท รัชดำ
ฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะคริสตัล เอกมัย-รำมอินทรำ
ฟำร์แมกซ์ สำขำโลตัส ลำดกระบัง
ฟำร์แมกซ์ สำขำโรบินสัน ลำดกระบัง
ฟำร์แมกซ์ สำขำมำร์เก็ตเพลส กรุงเทพกรีฑำ
ไวตำมินคลับ สำขำเซ็นทรัลลำดพร้ำว
ไวตำมินคลับ สำขำเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ำ
ไวตำมินคลับ สำขำ แฟชันไอส์
่ แลนด์
ซุปเปอร์ดรัก

วันที่หมดอายุ
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2565
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564
31/12/2564

หมำยเหตุ * ใบอนุญำตขำยส่งยำแผนปั จจุบนั

5.3.4 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนาเข้าเครื่องมือแพทย์
เนื่องจำกในอนำคต เฮลทิเนส มีแผนจะจ้ำงผู้ผลิตสินค้ำในต่ำงประเทศ เช่น ประเทศญี่ป่ ุน และประเทศจีน
เป็ นต้น เพือ่ ผลิตสินค้ำประเภทอุปกรณ์และเครือ่ งมือทำงกำรแพทย์ เพือ่ นำเข้ำมำจำหน่ำย เฮลทิเนส จึงได้ยน่ื ขอจดทะเบียนเป็ น
สถำนประกอบกำรเพื่อนำเข้ำเครื่องมือแพทย์ โดยใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรนำเข้ำเครื่องมือแพทย์ของ เฮลทิเนส มี
รำยละเอียดดังนี้
เลขที่ใบจดทะเบียน
วันที่อนุญาต
วันที่หมดอายุ
กท. สน. 783/2563
15/05/2563
31/12/2567
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
5.3.5 เครื่องหมายการค้า
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 กลุ่มบริษัทมีเครื่องหมำยกำรค้ำหลัก (Trademark) ที่จดทะเบียนเครื่องหมำย
กำรค้ำ ดังนี้
5.3.5.1 เครื่องหมายการค้าที่ได้รบั การอนุมตั ิ แล้ว
เครื่องหมายการค้า
วันหมดอายุ
ประเทศ
5 มีนำคม 2573

ไทย

24 มกรำคม 2572

ไทย

24 มกรำคม 2572

ไทย

29 ธันวำคม 2567

ไทย

26 กุมภำพันธ์ 2573

ไทย

26 กุมภำพันธ์ 2573

ไทย

26 กุมภำพันธ์ 2573

ไทย

26 กุมภำพันธ์ 2573

ไทย

6 มิถุนำยน 2574

จีน

20 สิงหำคม 2574

จีน

9 เมษำยน 2573

ไทย

5.3.5.2 เครื่องหมายการค้าที่อยูร่ ะหว่างการยื่นคาขอ
เครือ่ งหมำยกำรค้ำทีอ่ ยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินกำร
เครื่องหมายการค้า
วันที่ยื่นคาขอ
17 กันยำยน 2563

ประเทศ
จีน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
5.3.5

สัญญาสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 กลุ่มบริษทั มีวงเงินสินเชือ่ จำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 2 รำย โดยวงเงินทัง้ หมดเป็ นของ ไอแคร์ เฮลท์ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
5.3.5.1 ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศรายที่ 1
ประเภท/วัตถุประสงค์
วงเงิ น
อัตราดอกเบีย้ /
หลักประกัน
เงื่อนไขอื่นๆ
ค่าธรรมเนี ยม
วงเงิน 20.00 ล้ำนบำท
MOR ต่อปี
–
วงเงิ นที่ 1
- จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สำมที่ดิน โฉนด
เลขที่ 37824 ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนัง
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
ฝั ง่ ใต้) อำเภอบำงแค (ภำษีเจริญ) จังหวัด
กรุ ง เทพฯ พร้อ มสิ่ง ปลูก สร้ำ ง กรรมสิทธิ ์
ของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
- ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดยนำงมัทยำ
พันธุกำนนท์
วงเงิน 3.50 ล้ำนบำท
2% ต่อปี
–
วงเงิ นที่ 2
- ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดยนำงมัทยำ
พันธุกำนนท์
วงเงินสินเชือ่ โครงกำรสินเชือ่ (Soft
Loan) ของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย เพือ่ ช่วยเหลือลูกค้ำทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจำกโควิด 19
5.3.5.2 ธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศรายที่ 2
ประเภท/วัตถุประสงค์
วงเงิ น
วงเงิ นที่ 1
วงเงินเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

วงเงิน 1.50 ล้ำนบำท

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม
MOR ต่อปี

หลักประกัน
-

จดทะเบียนจำนองทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 17344
ต ำบลบำงไผ่ อ ำเภอบำงแค จั ง หวั ด
กรุ ง เทพฯ กรรมสิ ท ธิ ข์ อง นำงมั ท ยำ
พันธุกำนนท์ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่ นิ ดังกล่ำว ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/
หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ

เงื่อนไขอื่นๆ
ดำรงอัตรำส่วนของหนี้สนิ รวม
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to
Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3
ต่อ 1 แต่ทงั ้ นี้ จะต้องไม่ต่ำ
กว่ำ 0
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภท/วัตถุประสงค์

วงเงิ น

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม

หลักประกัน
-

วงเงิน 3.00 ล้ำนบำท
วงเงิ นที่ 2
วงเงินกูเ้ พือ่ ใช้ชำระค่ำทีด่ นิ
วงเงิน 6.00 ล้ำนบำท
วงเงิ นที่ 3
วงเงินกูเ้ พือ่ ใช้ก่อสร้ำงอำคำรโกดัง

MLR - 1% ต่อปี

-

MLR - 1% ต่อปี

-

วงเงิ นที่ 4
วงเงินตั ๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) เพือ่
ใช้ในกำรประกอบกิจกำร

วงเงิน 4.00 ล้ำนบำท

MLR - 1% ต่อปี

-

ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
จดทะเบียนจำนองทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 29392,
29393 ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนังฝั ง่ ใต้)
อ ำเภอภำษี เ จริ ญ จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ กรรมสิทธิ ์ของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิ ดังกล่ำว
ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไป
ในภำยหน้ำ
ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์ และนำยศุภกร พันธุกำนนท์

จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สำมที่ดิน โฉนด เลขที่ 17344 ตำบลบำงไผ่ อำเภอบำงแค
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิ ์ของ นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์

เงื่อนไขอื่นๆ
ดำรงอัตรำส่วนควำมสำมำรถ
ในกำรชำระหนี้ (DSCR:
Debt Service Coverage
Ratio) ไม่น้อยกว่ำ 1.25 เท่ำ
จั ด ท ำและส่ ง ส ำเนำงบดุ ล
งบกำไร-ขำดทุนประจำปี โดย
ได้รบั กำรตรวจสอบบัญชีจำก
ผู้ ต ร วจ ส อ บ บั ญ ชี ท่ี ไ ด้ ร ั บ
อนุ ญำตที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ เ ป็ นผู้
ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งให้
แก่ผู้ให้กู้ภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 150 วัน นับแต่วนั สิน้ งวด
บัญ ชีนั น้ ๆ (จำกงบกำรเงิน
ประจำปี 2563 ไอแคร์ เฮลท์
สำมำรถดำรงอัตรำส่วนตำมที่
ผูใ้ ห้กกู้ ำหนด โดยมีอตั รำส่วน
ของหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผู้
ถือหุ้นเท่ำกับ 2.33 เท่ำ และ
อัต รำส่ ว นควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ เ ท่ ำ กับ 11.53
เท่ำ)
ผู้ใ ช้ส ิน เชื่อ จะใช้ว งเงิน ได้ ก็
ต่ อ เมื่อ มีร ำยได้ต ำม ภพ.30
เฉลี่ ย 3 เดื อ นไม่ น้ อ ยกว่ ำ
30,000,000 บำท
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภท/วัตถุประสงค์

วงเงิ น

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม

หลักประกัน
-

-

วงเงิ นที่ 5
วงเงินตั ๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) เพือ่
ใช้ในกำรประกอบกิจกำร

วงเงิน 5.00 ล้ำนบำท

MLR - 1% ต่อปี

-

-

จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สำมที่ดิน โฉนด
เลขที่ 49618 ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนัง
ฝั ง่ ใต้) อำเภอภำษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ
กรรมสิทธิ ์ของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สำมที่ดิน โฉนด
เ ล ข ที่ 29390, 29391 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่
(บำงเชือ กหนั ง ฝั ง่ ใต้) อ ำเภอภำษีเ จริญ
จัง หวัด กรุ ง เทพฯ กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท
ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิ ดังกล่ำว
ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไป
ในภำยหน้ำ
ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์ และนำยศุภกร พันธุกำนนท์
จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สองที่ดิน โฉนด
เลขที่ 17344 ตำบลบำงไผ่ อำเภอบำงแค
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิ ์ของ นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่ นิ ดังกล่ำว ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/
หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ
ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์

เงื่อนไขอื่นๆ

–
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภท/วัตถุประสงค์

วงเงิ น

วงเงินรวม 22.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็ น
วงเงิ นที่ 6
ว ง เ งิ น ร ว ม สิ น เ ชื่ อ เ พื่ อ ธุ ร กิ จ 1. สั ญ ญำกู้ เ บิ ก เงิ น เกิ น บั ญ ชี
10.00 ล้ำ นบำท ฉบับ ลงวัน ที่
คล่องตัว
18 มิถุนำยน 2553
(Combined Credit Line)

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม
MOR ต่อปี

2. สัญญำกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี 6.00
ล้ ำ นบำท ฉบั บ ลงวั น ที่ 26
สิงหำคม 2556

MOR ต่อปี

3. สัญญำกูเ้ บิกเงินเกินบัญชี 6.00
ล้ ำ นบำท ฉบั บ ลงวั น ที่ 29
เมษำยน 2557

MOR ต่อปี

หลักประกัน

เงื่อนไขอื่นๆ

1. จดทะเบียนจำนองทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 49618
ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนังฝั ง่ ใต้) อำเภอ
ภำษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิ ์ของ
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำง
อื่น ๆ บนที่ดิน ดัง กล่ ำ ว ทัง้ ที่มีอ ยู่ แ ล้ว ใน
ขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ
2. ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์
1. จดทะเบีย นขึ้น เงิน จ ำนองครัง้ ที่ 1 ที่ดิน
โ ฉ น ด เ ล ข ที่ 49618 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่
(บำงเชือ กหนั ง ฝั ง่ ใต้) อ ำเภอภำษีเ จริญ
จังหวัดกรุงเทพฯ กรรมสิทธิ ์ของ นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ บน
ทีด่ นิ ดังกล่ำว ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/
หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ
2. ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์
1. จดทะเบียนขึน้ เงินจำกจำนองครัง้ ที่ 1 ทีด่ นิ
โฉนดเลขที่ 29390,29391 ต ำบลบำงไผ่
(บำงเชือ กหนั ง ฝั ง่ ใต้) อ ำเภอภำษีเ จริญ
จัง หวัด กรุ ง เทพฯ กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท
ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
2. จดทะเบี ย นจ ำนองที่ ดิ น โฉนดเลขที่
29390,29391 ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนัง
ฝั ง่ ใต้) อำเภอภำษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ

–
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภท/วัตถุประสงค์

วงเงิ นที่ 7
วงเงินตั ๋วสัญญำใช้เงิน (P/N) เพือ่
ใช้ในกำรประกอบกิจกำร

วงเงิ น

วงเงิน 15.00 ล้ำนบำท

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม

MLR - 1% ต่อปี

หลักประกัน
กรรมสิทธิ ์ของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บนที่ดนิ ดังกล่ำว
ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/หรือจะมีต่อไป
ในภำยหน้ำ
3. ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์
- จดทะเบียนจำนองลำดับสีท่ ด่ี นิ โฉนดเลขที่
49618 ตำบลบำงไผ่ (บำงเชือกหนังฝั ง่ ใต้)
อ ำเภอภำษี เ จริ ญ จั ง หวั ด กรุ ง เทพฯ
กรรมสิทธิ ์ของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
- จดทะเบียนจำนองลำดับสีท่ ด่ี นิ โฉนดเลขที่
17344 ตำบลบำงไผ่ อำเภอบำงแค จังหวัด
กรุ ง เทพฯ กรรมสิ ท ธิ ข์ อง นำงมั ท ยำ
พันธุกำนนท์
- จดทะเบีย นจ ำนองล ำดับ สองที่ดิน โฉนด
เ ล ข ที่ 29392, 29393 ต ำ บ ล บ ำ ง ไ ผ่
(บำงเชือ กหนั ง ฝั ง่ ใต้) อ ำเภอภำษีเ จริญ
จัง หวัด กรุ ง เทพฯ กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท
ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
- จดทะเบียนจำนองลำดับสีท่ ด่ี นิ โฉนดเลขที่
29390, 29391 ต ำบลบำงไผ่ (บำงเชือ ก
หนั ง ฝั ่ง ใต้ ) อ ำเภอภำษี เ จริ ญ จั ง หวั ด
กรุ ง เทพฯ กรรมสิท ธิข์ อง บริษัท ไอแคร์
เฮลท์ จำกัด พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นๆ บน

เงื่อนไขอื่นๆ

–
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภท/วัตถุประสงค์

วงเงิ น

อัตราดอกเบีย้ /
ค่าธรรมเนี ยม

หลักประกัน

-

เงื่อนไขอื่นๆ

ทีด่ นิ ดังกล่ำว ทัง้ ทีม่ อี ยู่แล้วในขณะนี้ และ/
หรือจะมีต่อไปในภำยหน้ำ
ค้ำประกันวงเงินเต็มจำนวนโดย นำงมัทยำ
พันธุกำนนท์ และนำยศุภกร พันธุกำนนท์
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
6. โครงการในอนาคต
เพื่อทีจ่ ะสำมำรถดำเนินกำรตำมเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ กลุ่มบริษทั มีโครงกำรทีจ่ ะขยำยสำขำรวมทัง้ ปรับปรุงสำขำเดิม โดย
กลุ่มบริษทั มีแผนกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหำนคร และปริมณฑล เนื่องจำกเป็ นพืน้ ทีท่ ม่ี มี ลู ค่ำ
ทำงกำรตลำดที่สูง โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2564 ได้พจิ ำรณำและอนุ มตั แิ ผนในกำรเปิ ดสำขำ จำนวน 4
สำขำในปี 2564 ซึง่ ได้เปิ ดสำขำแบรนด์ ฟำร์แมกซ์ ทีโ่ รบินสัน ลำดกระบัง และ ฟำร์แมกซ์ ทีก่ รุงเทพกรีฑำ ไปแล้วในช่วงเดือน
กันยำยน-ตุลำคม 2564 ทำให้ในปั จจุบนั กลุ่มบริษทั มีสำขำทัง้ หมด 26 สำขำ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564 อีก 1 สำขำคือ สำขำ
แบรนด์ ไอแคร์ ทีม่ ำร์เก็ตเพลส ตลำดถนอมมิตร จะเปิ ดในช่วงไตรมำส 4 ปี 2564 และอีก 1 สำขำแบรนด์ ไอแคร์ ทีโ่ ครงกำร
ธนบุรมี ำร์เก็ต จะเปิ ดในไตรมำส 1 ปี 2565 และในช่วงปี 2565-2567 กลุ่มบริษทั มีแผนทีจ่ ะขยำยสำขำจำนวน 4-5 สำขำต่อปี
โดยเงินลงทุนทีต่ อ้ งใช้ในกำรเปิ ดสำขำใหม่ จะขึน้ อยูก่ บั ขนำดของสำขำ ซึง่ มีรำยละเอียดดังนี้
- ขนำดเล็ก (พืน้ ทีม่ ขี นำดต่ำกว่ำ 80 ตำรำงเมตร) ใช้เงินลงทุนประมำณ 2.00 ล้ำนบำท
- ขนำดกลำง (พืน้ ทีม่ ขี นำด 80-150 ตำรำงเมตร) ใช้เงินลงทุนประมำณ 2.00 - 3.75 ล้ำนบำท
- ขนำดใหญ่ (พืน้ ทีม่ ขี นำด 150-300 ตำรำงเมตร) ใช้เงินลงทุนประมำณ 3.75 - 6.00 ล้ำนบำท
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรเปิ ดสำขำใหม่อำจมีควำมล่ำช้ำ ซึง่ อำจเกิดจำกปั จจัยภำยนอก เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 หรือกำรทีเ่ จ้ำของโครงกำรส่งมอบพืน้ ทีล่ ่ำช้ำ ส่งผลให้กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงและตกแต่งไม่เป็ นไปตำม
แผน หรืออำจเกิดจำกปั จจัยภำยนอกอื่นๆ เช่น กำรเกิดเหตุประท้ว ง กำรจลำจล ภัยพิบตั อื่นๆ ทีจ่ ะมีส่วนให้กำรดำเนินกำรเปิ ด
สำขำใหม่ล่ำช้ำกว่ำกำหนด นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มีแผนทีจ่ ะปรับปรุงสำขำร้ำนขำยยำเดิมอย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ ดึงดูดลูกค้ำให้เข้ำ
มำใช้บริกำร โดยคำดว่ำจะใช้เงินลงทุนในกำรขยำยสำขำและปรับปรุงสำขำประมำณ 60 ล้ำนบำท ภำยในปี 2567
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
7. ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ไม่เป็ นคูค่ วำมหรือคูก่ รณี ในคดีดงั ต่อไปนี้
1. คดีท่อี ำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีจำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของ
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564
2. คดีทก่ี ระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่ำงมีนัยสำคัญ แต่ไม่สำมำรถประเมินผลกระทบเป็ น
ตัวเลขได้
3. คดีทม่ี ไิ ด้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
8. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
8.1 ข้อมูลทัวไป
่
8.1.1 บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์
ชือ่ บริษทั
ชือ่ บริษทั (อังกฤษ)
ประเภทธุรกิจ

:
:
:
:
:
:

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
Healthlead Public Company Limited
ประกอบธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั
ลงทุ น ในธุ ร กิจ ร้ำ นขำยยำ จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภัณ ฑ์ เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์
อำหำรเสริม อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ และธุรกิจ
คิด ค้น และพัฒ นำร่ ว มกับ ทีม วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ งผู้ผ ลิต เพื่อ จัด
จำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ เช่น ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
ผลิตภัณฑ์ฆ่ำเชือ้ ผลิตภัณฑ์สลำยกลิน่ และผลิตภัณฑ์หน้ำกำก เป็ นต้น
37 ซอยศิรเิ กษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 10160
0107563000347
02-118-0884
www.healthleadgroup.com
136,000,000 บำท (ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564)
100,000,000 บำท (ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564)

8.1.2 นำยทะเบียนหลักทรัพย์
ชือ่ บริษทั
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์

:
:
:
:
:

บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
0-2900-9000
0-2900-9991
www.set.or.th/tsd

8.1.3 ผูส้ อบบัญชี
ชือ่ บริษทั
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร

:
:

สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
491/27 อำคำรสีลมพลำซ่ำ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร
10500
0-2234-1678
0-2237-2133

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่
เลขทะเบียนบริษทั
โทรศัพท์
เว็บไซต์
ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

8.1.4 ผูต้ รวจสอบภำยใน
ชือ่ บริษทั

:
:
:

:

ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:

โทรศัพท์
เว็บไซต์

:
:

บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และ บริษทั พีแอนด์แอล ไอที
ออดิท จำกัด
281/158 และ 281/160 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ตำบลบำงเขน อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
0-2526-6100
www.plcorporation.com
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
8.1.5 ทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน
ชือ่ บริษทั
ทีต่ งั ้ สำนักงำนใหญ่

:
:

โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์

:
:
:

8.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 18, 25 อำคำร ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
0-2646-9999
0-2646-9993
http://www.fnsyrus.com/th/home/

-ไม่ม-ี
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ส่วนที่ 2.3
การจัดการและการกากับดูแลกิ จการ
9.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
9.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ว
ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 136 ล้ำนบำท และมีทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วจำนวน 100
ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนใน
ครัง้ นี้ บริษทั ฯ จะมีทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้วจำนวน 136 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 272 ล้ำนหุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้
หุน้ ละ 0.50 บำท
9.2 โครงสร้างผูถ้ ือหุ้น
9.2.1 ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 25 มีนำคม 2564 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
ก่อนการเสนอขายหุ้น หลังการเสนอขายหุ้นเพิ่ ม
เพิ่ มทุน
ทุน
จานวนหุ้น ร้อยละ จานวนหุ้น
ร้อยละ
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
117,375,000
58.69 117,375,000
43.15
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
65,562,500
32.78
65,562,500
24.10
3. นพ.ธัญกร พันธุกำนนท์
13,062,500
6.53
13,062,500
4.80
4. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
4,000,000
2.00
4,000,000
1.47
ร ว ม จ า น ว น หุ้ น ก่ อ น ก า ร เ ส น อ ข า ย
หลักทรัพย์
200,000,000 100.00 200,000,000
73.53
จำนวนหุน้ เสนอขำยต่อประชำชน
72,000,000
26.47
รวมจานวนหุ้นหลังการเสนอขายหลักทรัพย์
272,000,000
100.00
9.2.2 ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2564 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
1. บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด
649,998
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
1
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
1
รวม
650,000
9.2.3 ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เฮลทิ เนส จากัด
โครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 16 มีนำคม 2564 สรุปได้ดงั นี้
รายชื่อผูถ้ ือหุ้น
จานวนหุ้น
1. บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด
349,998
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
1
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
1
รวม
350,000

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00

ร้อยละ
100.00
0.00
0.00
100.00
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
9.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่ม-ี
9.4 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
9.4.1 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั เฮลทลีด จากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของบริษทั ฯ ในแต่ละปี ภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลและกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ อำจ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไว้ได้ โดยจะขึน้ อยู่กบั ผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องทำง
กำรเงิน และควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนในกำรบริหำรกิจกำร และแผนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต รวมถึงภำวะ
เศรษฐกิจ
9.4.2 นโยบายการจ่ายเงิ นปันผลของบริ ษทั ย่อย (ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิ เนส)
บริษทั ย่อย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ของแต่ละบริษทั ย่อย ในแต่ละปี โดยจะต้องคำนึงถึงผลกำรดำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงิน กระแสเงินสด ฐำนะทำงกำรเงิน ควำม
จำเป็ นในกำรใช้เป็ นทุนหมุนเวียน ภำวะเศรษฐกิจ รวมถึงปั จจัยอื่นๆ
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10. โครงสร้างการจัดการ
10.1.1 โครงสร้างองค์กรบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริษทั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
(CFO)
(นำงอำรยำ ตันธนสิน)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
(นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
(นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ)

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(CEO)
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)

ผูต้ รวจสอบภำยใน*

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
(CBDO)
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)**

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
(COO)
(ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
(นำงสำวบุษกร อำพันขำว)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
(ภก.ภณธัท ทองสุกมำก)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรตลำดและ
ส่งเสริมกำรขำย
(ภญ.ภัทรวรรณ ศิรพิ งษ์วไิ ล)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)**

หมำยเหตุ : *บริษทั ฯ ว่ำจ้ำงบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด เพือ่ ทำหน้ำทีต่ รวจสอบระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
**รักษำกำร
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10.1.2 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ*
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร **
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
3. นำงมำรยำท ธีรโตมร**
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์**
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
5. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
6. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
7. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
หมำยเหตุ : * ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นประธำนกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 23 เมษำยน
2563
** ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563 โดยมี
นำงอำรยำ ตันธนสิน เป็ นเลขำนุกำรบริษทั
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั ฯ
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ หรือ ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์ ลงลำยมือชือ่ กับ ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล รวมเป็ นสองคน
และประทับตรำสำคัญบริษทั ฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จำนวน 5 ครัง้ และ จำนวน 3
ครัง้ ตำมลำดับ โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จานวนการประชุมทัง้ หมด
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2563
ปี 2564
5/5
3/3
3/5
3/3

1. ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ
ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวอัมไพวรรณ
กรรมกำรและประธำนกรรมกำร
ลิม้ ประภัสสร
ตรวจสอบ
3. นำงมำรยำท ธีรโตมร
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
3/5
3/3
4. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
3/5
3/3
5. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
5/5
3/3
6. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
5/5
3/3
7. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำรและกรรมกำรบริหำร
5/5
3/3
8. นำยสุดเขต กุลสำรภูษติ *
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
2/5
9. นำยรัฐพงศ์ รัตนหิรญ
ั ญำ*
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
2/5
10. นำงสำวรัชดำ สังฆรักษำสัตย์* กรรมกำร
2/5
หมำยเหตุ : * ครบวำระกำรดำรงตำแหน่งและได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผู้
ถือหุน้ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563
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10.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ ง
1. นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำงมำรยำท ธีรโตมร
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
กรรมกำรตรวจสอบ
ทัง้ นี้ นำงมำรยำท ธีรโตมร เป็ นกรรมกำรตรวจสอบทีม่ คี วำมรูแ้ ละประสบกำรณ์ทเ่ี พียงพอทีจ่ ะสำมำรถทำหน้ำทีใ่ นกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้ โดยนำงมำรยำท ธีรโตมร จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี จำกคณะพำณิชยศำสตร์และ
กำรบัญชี สำขำกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย และดำรงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรของบริษทั ให้คำปรึกษำ
ทำงด้ำนธุ รกิจและกำรลงทุ น แห่งหนึ่ ง จึงมีประสบกำรณ์ ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน (ดู รำยละเอียดเพิ่มเติมในเอกสำรแนบ 1
รำยละเอียดเกีย่ วกับกรรมกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ อี ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษทั )
โดยมีนำงอำรยำ ตันธนสิน เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทั ฯ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 4 ครัง้ และจำนวน 3
ครัง้ ตำมลำดับ โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จานวนการประชุมทัง้ หมด
ปี 2563
งวด 9 เดือนแรก ปี 2564
3/4
3/3

1. นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประภัสสร*
2. นำงมำรยำท ธีรโตมร*
กรรมกำรตรวจสอบ
3/4
3/3
3. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์* กรรมกำรตรวจสอบ
3/4
3/3
4. ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ** ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
1/4
5. นำยสุดเขต กุลสำรภูษติ *** กรรมกำรตรวจสอบ
1/4
6. นำยรัฐพงศ์ รัตนหิรญ
ั ญำ*** กรรมกำรตรวจสอบ
1/4
หมำยเหตุ : * ได้รบั กำรแต่งตัง้ ตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563
** ได้ลำออกจำกตำแหน่ งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นประธำนกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ่ วันที่ 23 เมษำยน 2563
*** ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563
10.1.4 คณะกรรมการบริ หาร
บริษทั ฯ มีกรรมกำรบริหำรจำนวนทัง้ สิน้ 4 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
2. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร
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ชื่อ-นามสกุล
3. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
4. นำงอำรยำ ตันธนสิน

ตาแหน่ ง
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำร

10.1.5 ผูบ้ ริ หาร
บริษทั ฯ มีผบู้ ริหำรจำนวนทัง้ สิน้ 8 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสุกล

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
นำงอำรยำ ตันธนสิน
นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร
นำงสำวบุษกร อำพันขำว
ภก.ภณธัท ทองสุกมำก
ภญ.ภัทรวรรณ ศิรพิ งษ์วไิ ล

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยส่งเสริมกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย

10.1.6 เลขานุการบริ ษทั ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิ น และผูค้ วบคุมดูแลการทาบัญชี
10.1.6.1 เลขานุการบริ ษทั
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2563 เมือ่ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้
มีมติแต่งตัง้ นำงอำรยำ ตันธนสิน ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษทั เพือ่ ให้เป็ นไปตำมมำตรำ 89/15 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนด
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษทั ดังนี้
1. จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำรบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้
2. จัดทำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ดูแลให้มี
กำรเก็บรักษำเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่
วันทีม่ กี ำรจัดทำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว
(1) ข้อมูลประกอบกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) งบกำรเงินและรำยงำนเกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั หรือรำยงำนอื่นใดที่
ต้องเปิ ดเผยตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(3) ควำมเห็นของบริษทั เมือ่ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ หุน้ ของบริษทั จำกผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรทัวไป
่
(4) ข้อมูลหรือรำยงำนอื่นใดเกี่ยวกับกิจกำรที่บริษทั จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือประชำชน
ทัวไปตำมที
่
ค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
กำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หรือเก็บทีส่ ำมำรถเรียดดูได้โดยไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงข้อควำมระบบอื่น
3. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำน
กำรมีส่วนได้เสียซึ่งจัดทำโดยกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ
ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รำยงำนนัน้
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4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมกำร
บริษทั ต้องกำรทรำบ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด และกฎหมำยทีม่ นี ยั สำคัญให้คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อพึง
ปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผู้ถอื หุ้น และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ติดตำมให้มกี ำร
ปฏิบตั ติ ำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
7. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือตำมที่
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด และ/หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั
9. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
10.1.6.2 ผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิ น
นำงอำรยำ ตันธนสิน ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน (CFO) เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้รบั ผิดชอบสูงสุดใน
สำยงำนบัญชีและกำรเงินของกลุ่มบริษทั โดยนำงอำรยำ ตันธนสิน เข้ำร่วมงำนกับกลุ่มบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 ทัง้ นี้
ข้อมูลและรำยละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องของผูร้ บั ผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
10.1.6.3 ผูท้ ี่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี เป็ นผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยให้ควบคุมดูแลกำรทำบัญชีของ
กลุ่มบริษทั โดยนำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ เข้ำร่วมงำนในด้ำนกำรทำบัญชีของกลุ่มบริษทั ตัง้ แต่วนั ที่ 8 มิถุนำยน 2563 ทัง้ นี้ ข้อมูล
และรำยละเอียดทีเ่ กีย่ วข้องของผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรทำบัญชี ปรำกฏในเอกสำรแนบ 1
10.1.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
10.1.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทั ฯ มีกำรจ่ำยค่ำเบีย้ ประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตำม
รำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : บำท)
ชื่อ-สกุล
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2563
ปี 2564
1. ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ
85,000.00
60,000.00
2. นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร
75,000.00
75,000.00
3. นำงมำรยำท ธีรโตมร
60,000.00
60,000.00
4. นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
60,000.00
60,000.00
5. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
6. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
7. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
8. นำยสุดเขต กุลสำรภูษติ
20,000.00
9. นำยรัฐพงศ์ รัตนหิรญ
ั ญำ
20,000.00
10. นำงสำวรัชดำ สังฆรักษำสัตย์
รวม
320,000.00
255,000.00
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ที่ป ระชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อ วันที่ 9 มีน ำคม 2564 ได้มีม ติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2564 ดังนี้
ค่ำเบีย้ ประชุม
ตาแหน่ ง

เบีย้ ประชุม / คน / ครัง้

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- ประธำนกรรมกำรบริษทั
- กรรมกำรบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรตรวจสอบ

20,000
10,000
15,000
10,000

ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 กลุ่ ม บริษัท จ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนให้แ ก่ ผู้บ ริห ำรจ ำนวน 10.93
ล้ำนบำท และจำนวน 8.92 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ค่ำตอบแทนดังกล่ำวรวมถึงเงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ำกองทุนสำรอง
เลีย้ งชีพ ค่ำคอมมิชชัน่
ปี
จานวนผูบ้ ริ หาร (คน)
ค่าตอบแทน (บาท)
2563
9
10,925,713.50
งวด 9 เดือนแรก ปี 2564
9
8,919,334.90
หมำยเหตุ : ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร นับรวมค่ำตอบแทนของ ภญ. มัทยำ พันธุกำนนท์ ซึง่ ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร
10.1.7.2 ค่าตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ได้มมี ติจดั สรรหุน้ สำมัญใหม่
เพิม่ ทุนจำนวน 7,200,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ให้แก่
ประชำชนในครัง้ นี้ เพือ่ เสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 9.80
บำท ซึง่ เป็ นรำคำเดียวกันกับทีเ่ สนอขำยให้แก่ประชำชน และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชน
ทัง้ นี้ รำยละเอียดของกรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรและจองซื้อหุน้ มี
ดังนี้
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้น
ที่ได้รบั การ
จัดสรร

ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ
นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร
นำงมำรยำท ธีรโตมร
นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
กรรมกำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำย
ปฏิบตั กิ ำร

150,000
150,000
150,000
150,000
800,000

ร้อยละของ
จานวนหุ้น
สามัญที่เสนอ
ขายในครัง้ นี้
0.21
0.21
0.21
0.21
1.11

446,300

0.62

ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
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ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น
ที่ได้รบั การ
จัดสรร

ตาแหน่ ง

นำงอำรยำ ตันธนสิน
นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
ภก.ภณธัท ทองสุกมำก
ภญ.ภัทรวรรณ ศิรพิ งษ์วไิ ล

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยส่งเสริมกำรตลำดและ
ส่งเสริมกำรขำย

446,200
10,300
102,100
56,200

ร้อยละของ
จานวนหุ้น
สามัญที่เสนอ
ขายในครัง้ นี้
0.62
0.01
0.14
0.08

10.1.7.3 นโยบายและวิ ธีการกาหนดค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษทั ฯ พิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำรมีควำมเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ
และจูงใจให้คณะกรรมกำรบริษัท ฯ นำพำองค์กรให้ดำเนินงำนตำมเป้ ำหมำยทัง้ ระยะสัน้ และระยะยำว ซึ่งค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ ำหมำยระยะยำวของกลุ่มบริษทั ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและ
ควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั จำกกรรมกำรแต่ละคน ทัง้ นี้ จะอยู่ในลั กษณะที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่
ปฏิบตั อิ ยู่ในอุตสำหกรรม โดยผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูอ้ นุ มตั โิ ครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนของกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ
ไม่อยู่ในระดับที่สูง เกินไป โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนที่สะท้อนถึงภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรแต่ละคน
10.1.8 บุคลากร
10.1.8.1 จานวนบุคลากร
ณ สิน้ ปี 2562 ณ สิน้ ปี 2563 และ ณ สิน้ งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 บริษทั ฯ มีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ จำนวน 17 คน
จำนวน 22 คน และจำนวน 27 คน ตำมลำดับ (ไม่นบั รวมผูบ้ ริหำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดงั นี้
สายงาน

1. ฝ่ ำยบัญชี
2. ฝ่ ำยกำรเงิน
3. ฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
4. ฝ่ ำย IT
5. ฝ่ ำยกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย
6. ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
7. ฝ่ ำยจัดซือ้
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2562

ปี 2563

5
4
2
2
2
1
1
17

8
5
5
2
2
22

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2564
9
7
5
2
4
27

10.1.8.2 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
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10.1.8.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 – 2563 และงวด 9 เดือนแรกปี 2564 บริษทั ฯ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริหำร
ของบริษทั ฯ) จำนวน 4.64 ล้ำนบำท จำนวน 6.62 ล้ำนบำท และจำนวน 6.37 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (กองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพของกลุ่มบริษทั บริหำรจัดกำรโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยุธยำมำสเตอร์ฟันด์ โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน กรุงศรี
จำกัด ซึง่ คณะกรรมกำรกองทุนประกอบด้วย กรรมกำรกองทุนฝ่ ำยนำยจ้ำงคือ นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล และนำยศุภกร พันธุกำนนท์
และกรรมกำรกองทุนฝ่ ำยลูกจ้ำงคือ นำยภณธัท ทองสุกมำก และนำงสำว ภัทรวรรณ ศิรพิ งษ์วไิ ล)
ค่ำตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ได้มมี ติจดั สรรหุน้ สำมัญใหม่เพิม่ ทุน
จ ำนวน 7,200,000 หุ้น หรือ คิด เป็ น ร้อ ยละ 2.65 ของจ ำนวนหุ้น ที่จ ำหน่ ำยได้แ ล้ว ทัง้ หมดภำยหลัง กำรเสนอขำยหุ้น ให้แ ก่
ประชำชนในครัง้ นี้ เพือ่ เสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้ ละ 9.80
บำท ซึง่ เป็ นรำคำเดียวกันกับทีเ่ สนอขำยให้แก่ประชำชน และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่ประชำชน
ทัง้ นี้ ไม่มพี นักงำนรำยใดได้รบั กำรจัดสรรหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้
10.1.8.4 ข้อพิ พาทด้านแรงงาน
-ไม่ม-ี
10.1.8.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารและสหภาพแรงงาน
-ไม่ม-ี
10.1.8.6 นโยบายการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่มบริษัท มุ่งมันประกอบธุ
่
รกิจตำมแบบอย่ำงบรรษัทภิบ ำล โปร่งใส เป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
วัฒนธรรม และสิง่ แวดล้อม ควบคู่กบั กำรเสริมสร้ำงพัฒนำศักยภำพให้แก่บุคลำกรสู่ควำมเป็ นเลิศในทุกด้ำน กลุ่มบริษทั ตระหนัก
ดีว่ำบุคลำกรเป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ่ำและเป็ นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรให้เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณภำพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมันในควำมซื
่
่อสัตย์ สุจริต มีควำมรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังสนับสนุ นให้
พนักงำนมีสว่ นร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม (Corporate Social Responsibility) ซึง่ กลุ่มบริษทั เชือ่ ว่ำกำรพัฒนำพนักงำนให้เป็ นคน
ดี มีควำมสำมำรถ จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรเติบโตก้ำวหน้ำอย่ำงยั ่งยืน กลุ่มบริษทั ได้พฒ
ั นำงำนทรัพยำกรบุคคลในด้ำนต่ำงๆ
เพือ่ สนับสนุนธุรกิจของกลุ่มบริษทั ให้สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนี้
1. กำรพัฒนำผูบ้ ริหำร
1.1. กลุ่ ม บริษัท จัด ให้มีก ำรฝึ ก อบรมพัฒ นำศัก ยภำพของผู้บ ริห ำรในด้ำ นต่ ำ งๆ ทัง้ ด้ำ นบริห ำร
ทรัพยำกรและด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้มกี ำรอบรมหัวข้อเรือ่ งหลักสูตรด้ำนกำรบริหำรจัดกำร Management
1.2. กลุ่มบริษัท จัดให้มกี ำรประชุมผู้บริหำรเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดในกำรดำเนินงำนและแบ่ ง ปั น
ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
2. กำรบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มบริษทั จะคัดสรร ส่งเสริม ดูแล พนักงำนทีม่ ที กั ษะควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ มีคุณธรรม จริยธรรม
และกระตุน้ ให้พนักงำนใช้ควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อที่ กลุ่มบริษทั จะได้ดำเนิน
ธุรกิจให้บรรลุเป้ ำหมำย และจุดประสงค์ตำมทีก่ ำหนดไว้ และเพื่อให้เป้ ำหมำยในกำรบริหำรบุคลำกรของกลุ่มบริษทั บรรลุผล
กลุ่มบริษทั ได้กำหนดนโยบำยดังต่อไปนี้ เป็ นแนวทำงในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของกลุ่มบริษทั
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2.1. พนักงำนทุกคนจะได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงยุตธิ รรม
2.2. กำรคัดสรรเพื่อจ้ำงบุคคลเพื่อเข้ำรับตำแหน่ งในกลุ่มบริษทั จะกระทำอย่ำงยุตธิ รรม โดยคำนึงถึง
คุณสมบัตขิ องแต่ละตำแหน่ง ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัตอิ ่นื ทีจ่ ำเป็ นสำหรับงำน พนักงำนจะได้รบั กำรแต่งตัง้ ใน
ตำแหน่งทีเ่ หมำะสมหรือหน้ำที่ และอำจมีกำรสับเปลีย่ นหรือทดแทนเพือ่ ควำมเหมำะสมแก่กรณี
2.3. กลุ่มบริษทั ตระหนักดีว่ำกำรสื่อสำรทีด่ สี ง่ ผลถึงควำมมีประสิทธิภำพ และควำมสัมพันธ์อนั ดีในกำร
ร่วมกันทำงำน ดังนัน้ กลุ่มบริษทั จะส่งเสริมให้พนักงำนได้รบั ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในโอกำสทีเ่ หมำะสมและให้ได้ขอ้ มูลมำกทีส่ ดุ เท่ำที่
จะทำได้
2.4. กลุ่มบริษทั จะพิจำรณำกำหนดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนอย่ำงยุตธิ รรม ตำมสภำพและ
ลักษณะของงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน
2.5. กลุ่มบริษัท จะมีกำรประเมินผลกำรทำงำนพนักงำนในทุกระดับชัน้ อย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนและเพิม่ ขีดควำมสำมำรถหลักให้กบั พนักงำนแต่ละคน พร้อมทัง้ ให้คำแนะนำปรึกษำและจัดทำ
แผนพัฒนำบุคลำกรสำหรับพนักงำนตำมผลลัพธ์ทไ่ี ด้จำกกำรประเมิน
3. กำรพัฒนำบุคลำกร
กลุ่มบริษทั มีนโยบำยพัฒนำศักยภำพทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้กบั พนักงำนอย่ำง
เหมำะสมและต่อเนื่อง เพือ่ ให้พนักงำนมีทกั ษะด้ำนควำมคิด ทักษะด้ำนบุคคล และทักษะด้ำนเทคนิคกำรทำงำน ดังนี้
3.1. ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนให้กบั พนักงำนอย่ำงเหมำะสมและต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงำนมีทกั ษะด้ำนควำมคิด ทักษะด้ำนบุคคล และทักษะด้ำนเทคนิคกำรทำงำน ดังนี้
• ตำแหน่งเภสัชกร อบรมควำมรูเ้ ภสัชกร อบรมเรือ่ งกำรบริกำร Service Mind
• แผนกทรัพยำกรบุคคล อบรมควำมรูเ้ รื่องกฎหมำยแรงงำน, อบรมกฎหมำยประกันสังคม กองทุนทดแทน
• แผนกบัญชี-กำรเงิน อบรมเรือ่ งมำตรฐำนบัญชี, อบรมเรือ่ งควำมรูเ้ รือ่ งภำษีอำกรต่ำงๆ
• แผนกกำรตลำด อบรมเรือ่ งกำรตลำดขัน้ พืน้ ฐำน กำรเพิม่ ยอดขำย
• แผนกจัดซือ้ อบรมกำรลดต้นทุนกำรจัดซือ้
• ตำแหน่งพนักงำนร้ำนยำ อบรมเรือ่ งกำรบริกำร Service Mind เทคนิคกำรขำยอย่ำงมืออำชีพ
• แผนกคลังสินค้ำ-ขนส่ง อบรมเรือ่ งกำรจัดคลังสินค้ำอย่ำงไรให้มปี ระสิทธิภำพ
• แผนกเทคโนโลยีสำรสนเทศ อบรมเรือ่ งระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ Network & Security
• ตำแหน่งแม่บำ้ น อบรมเรือ่ งกำรบริกำร Service Mind
• ตำแหน่งธุรกำร อบรมเรือ่ งกำรพัฒนำงำนระบบธุรกำร
3.2. กำรฝึ ก อบรมภำยนอก (External Training) เพื่อ พัฒ นำศัก ยภำพ ควำมรู้ ควำมสำมำรถตำม
ลักษณะงำนทีเ่ หมำะสม โดยส่งพนักงำนเข้ำรับกำรอบรมหรือสัมมนำหลักสูตรต่ำงๆ กับสถำบันจัดอบรมภำยนอก รวมทัง้ มีกำรส่ง
พนักงำนไปดูงำนทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ
3.3. กำรฝึกอบรมภำยใน (In-house Training) เพือ่ พัฒนำแนวคิด ศักยภำพ ควำมรู้ และควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตั งิ ำน ตลอดจนให้สอดคล้องกับเป้ ำหมำยขององค์กรและสภำวกำรณ์กำรแข่งขันในปั จจุบนั
3.4. แผนกำลังคนสำรองและกำรสืบทอดตำแหน่ง กลุ่มบริษทั มีนโยบำยในกำรจัดเตรียมแผนกำลังคน
สำรองเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ หรือควำมเปลีย่ นแปลงทีอ่ ำจเกิดขึน้ เพื่อสร้ำงควำมมันคงและท
่
ำให้งำนของกลุ่มบริษทั ยังคง
สำมำรถบรรลุตำมเป้ ำหมำยทีว่ ำงไว้ รวมทัง้ ลดควำมเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ ให้ลดน้อยทีส่ ุด โดยกลุ่มบริษทั มีกำรเตรียมกำรจัด
แผนกำลังคนสำรองดังต่อไปนี้
• กำรกำหนดเวลำแจ้งลำออกล่วงหน้ำของพนักงำน ให้มเี วลำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน
เพือ่ ให้ทำงกลุ่มบริษทั มีเวลำเพียงพอในกำรหำกำลังคนมำทดแทน
• มีกำรกำหนด Job Description ของทุกตำแหน่งงำน เพือ่ เป็ นแนวทำงในกำรคัดเลือกบุคคลที่
เหมำะสมทีจ่ ะมำรับตำแหน่งสืบทอดต่อไป
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• มีก ำรจัด ประเมิน ผลของแต่ ล ะต ำแหน่ ง งำน และใช้ผ ลประเมิน เป็ น แนวทำงในกำรจัด
แผนพัฒนำกำลังคนสำรองเพือ่ เตรียมควำมพร้อมสำหรับทีจ่ ะสืบทอดตำแหน่งในอนำคต
• มีกำรจัดทำแผนพัฒนำบุคลกรเพือ่ เตรียมควำมพร้อมในกำรสืบทอดตำแหน่ง โดยจัดให้มกี ำร
ฝึ กอบรมภำยในเพื่อให้พนักงำนได้เพิม่ ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ห้มี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ ขึน้ โดยจัดแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับ Job Description ของตำแหน่งที่
จะสืบทอด
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10.2.1 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด (“ไอแคร์ เฮลท์”)

คณะกรรมการบริษทั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(CEO)
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
(COO)
(ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
(ภก.ภณธัท ทองสุกมำก)

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้
(นำยต่อวงศ์ ทองประสม)

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
(CFO)
(นำงอำรยำ ตันธนสิน)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
(นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
(นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
(นำงสำวบุษกร อำพันขำว)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)*

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยคลังสินค้ำ
(นำยพันธ์เลิศ แซ่ล)้ี

หมำยเหตุ : *รักษำกำร
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10.2.2 คณะกรรมการบริ ษทั ของ ไอแคร์ เฮลท์
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ หรือ ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์ ลงลำยมือชือ่ กับ ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล รวมเป็ นสองคน
และประทับตรำสำคัญของ ไอแคร์ เฮลท์
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 14 ครัง้ และจำนวน
7 ครัง้ ตำมลำดับ โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จานวนการประชุมทัง้ หมด
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2563
ปี 2564
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำร
14/14
7/7
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำร
14/14
7/7
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
กรรมกำร
14/14
7/7
1
4. นำงสำวรัชดำ สังฆรักษำสัตย์
กรรมกำร
6/14
1
หมำยเหตุ : - ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ไอแคร์ เฮลท์ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563
10.2.3 ผูบ้ ริ หาร ไอแคร์ เฮลท์
ไอแคร์ เฮลท์ มีผบู้ ริหำรจำนวนทัง้ สิน้ 7 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสุกล
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
3. นำงอำรยำ ตันธนสิน
4. นำยภณธัท ทองสุกมำก
5. นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
6. นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร
7. นำงสำวบุษกร อำพันขำว

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
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10.2.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ไอแคร์ เฮลท์
10.2.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
ไอแคร์ เฮลท์ ไม่มนี โยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบั คณะกรรมกำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำรของ ไอแคร์ เฮลท์ ทัง้ 7 ท่ำน ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
10.2.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.2.5 บุคลากร ไอแคร์ เฮลท์
10.2.5.1 จานวนบุคลากร
ณ สิน้ ปี 2561 – 2563 และ ณ สิน้ งวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มีพนักงำนรวมทัง้ สิน้ จำนวน 89 คน
จำนวน 171 คน จำนวน 199 คน และ จำนวน 200 คน ตำมลำดับ (ไม่นบั รวมผูบ้ ริหำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดงั นี้
สายงาน
ปี 2561

จานวนพนักงาน (คน)
ปี 2562
ปี 2563

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2564
1. ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
66
145
166
168
2. ฝ่ ำยคลังสินค้ำและขนส่งสินค้ำ
15
23
27
27
3. ฝ่ ำยจัดซือ้
1
2
4
4
4. ฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
3
1
2
1
5. ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
4
รวม
89
171
199
200
หมำยเหตุ : กลุ่มบริษทั ได้ทำกำรโอนย้ำยธุรกิจร้ำนขำยยำ Pharmax จำก เฮลทิเนส มำ ไอแคร์ เฮลท์ ในไตรมำส 3 ปี 2562
10.2.5.2 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
10.2.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 - 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวม
ผูบ้ ริหำร) จำนวน 45.26 ล้ำนบำท จำนวน 77. 04 ล้ำนบำท และจำนวน 58.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปของ
เงินเดือน ค่ำคอมมิชชัน่ ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ค่ำตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติจดั สรรหุน้ สำมัญ
ใหม่เพิม่ ทุนจำนวน 7,200,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
ให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้
ละ 9.80 บำท ซึ่งเป็ นรำคำเดียวกันกับทีเ่ สนอขำยให้แก่ประชำชน และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่
ประชำชน
ทัง้ นี้ ไม่มพี นักงำนรำยใดของ ไอแคร์ เฮลท์ ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ เกินกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุน้ สำมัญที่
เสนอขำยในครัง้ นี้
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10.3.1 โครงสร้างองค์กร บริ ษทั เฮลทิ เนส จากัด (“เฮลทิ เนส”)
คณะกรรมการบริษทั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
(CEO)
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
(CBDO)
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)*

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
(CFO)
(นำงอำรยำ ตันธนสิน)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
(นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
(ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล)*

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำดและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
(นำงสำวสุทธินีย์ วงศ์ตงั ้ ต้น)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
(นำงสำวทำทิม ประกิจนนทกำร)

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
(นำงสำวบุษกร อำพันขำว)

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซือ้
(นำงสำวสุณีวรรณ วณิชลักษมี)

หมำยเหตุ : *รักษำกำร
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
10.3.2 คณะกรรมการบริ ษทั ของ เฮลทิ เนส
คณะกรรมกำรบริษทั มีกรรมกำรจำนวนทัง้ สิน้ 3 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมผูกพัน
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์ หรือ ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์ ลงลำยมือชือ่ กับ ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล รวมเป็ นสองคน
และประทับตรำสำคัญของ เฮลทิเนส
กำรประชุมคณะกรรมกำร
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 เฮลทิเนส มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั จำนวน 5 ครัง้ และจำนวน 4
ครัง้ ตำมลำดับ โดยรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน มีดงั นี้
ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ ง

จานวนครัง้ ที่เข้าประชุม/
จานวนการประชุมทัง้ หมด
งวด 9 เดือนแรก
ปี 2563
ปี 2564
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำร
5/5
4/4
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำร
5/5
4/4
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
กรรมกำร
5/5
4/4
1
4. นำงสำวรัชดำ สังฆรักษำสัตย์
กรรมกำร
2/5
1
หมำยเหตุ : - ครบวำระกำรดำรงตำแหน่ง และได้แสดงควำมประสงค์ไม่ขอกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตำมมติทป่ี ระชุมสำมัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของ ไอแคร์ เฮลท์ ประจำปี 2563 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563
10.3.3 ผูบ้ ริ หาร เฮลทิ เนส
เฮลทิเนส มีผบู้ ริหำรจำนวนทัง้ สิน้ 5 ท่ำน ประกอบด้วย
ชื่อ-นามสกุล
1. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสุกล

2. นำงอำรยำ ตันธนสิน
3. นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
4. นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร
5. นำงสำวบุษกร อำพันขำว

ตาแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
10.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั เฮลทิ เนส
10.3.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ น
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
เฮลทิเนส ไม่มนี โยบำยในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบั คณะกรรมกำร
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริหำร
ผูบ้ ริหำรของ เฮลทิเนส ทัง้ 5 ท่ำน ดำรงตำแหน่งเป็ นผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
10.3.4.2 ค่าตอบแทนอื่น
- ไม่มี 10.3.5 บุคลากร เฮลทิ เนส
10.3.5.1 จานวนบุคลากร
ณ สิ้นปี 2561 – 2563 และ ณ สิ้นงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 เฮลทิเนส มีพนักงำนรวมทัง้ สิ้นจำนวน 75 คน
จำนวน 2 คน จำนวน 3 คน และจำนวน 3 คน ตำมลำดับ (ไม่นบั รวมผูบ้ ริหำร) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลักได้ดงั นี้
สายงาน

จานวนพนักงาน (คน)

งวด 9 เดือนแรก
ปี 2564
1. ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำขำ
70
2. ฝ่ ำยจัดซือ้
2
1
2
2
3. ฝ่ ำยพัฒนำบุคคล
1
1
1
4. ฝ่ ำยกำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย
1
5. ฝ่ ำย IT
2
รวม
75
2
3
3
หมำยเหตุ : กลุ่มบริษทั ได้ทำกำรโอนย้ำยธุรกิจร้ำนขำยยำ Pharmax จำก เฮลทิเนส มำ ไอแคร์ เฮลท์ ในไตรมำส 3 ปี 2562
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

10.3.5.2 ข้อพิ พาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
-ไม่ม-ี
10.3.5.3 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 - 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 เฮลทิเนส จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำน (ไม่รวมผูบ้ ริหำร)
จำนวน 17.00 ล้ำนบำท จำนวน 0.70 ล้ำนบำท และจำนวน 0.85 ล้ำนบำท ตำมลำดับ เป็ นค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่ำ
คอมมิชชัน่ ค่ำล่วงเวลำ โบนัส เงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ค่ำตอบแทนอื่น
ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2563 ของบริษทั ฯ ได้มมี ติจดั สรรหุน้ สำมัญ
ใหม่เพิม่ ทุนจำนวน 7,200,000 หุน้ หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้
ให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ เพื่อเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในรำคำเสนอขำยหุน้
ละ 9.80 บำท ซึ่งเป็ นรำคำเดียวกันกับทีเ่ สนอขำยให้แก่ประชำชน และเสนอขำยพร้อมกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนให้แก่
ประชำชน
ทัง้ นี้ ไม่มพี นักงำนรำยใดของ เฮลทิเนส ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นเกินกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้น สำมัญที่
เสนอขำยในครัง้ นี้
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11. การกากับดูแลกิ จการ
11.1 นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี ว่ำเป็ นสิง่ สำคัญทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้มปี ระสิทธิภำพ เกิดควำมโปร่งใส เพิม่ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรเติบโตอย่ำง
ยั ่งยืน ซึง่ จะนำไปสู่ควำมเชือ่ มันของผู
่
ม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ำยว่ำกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กระทำด้วยควำมเป็ น
ธรรม และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องทุกฝ่ ำยตัง้ แต่พนักงำน นั กลงทุน ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ ดังนัน้
คณะกรรมกำรบริษทั จึงเห็นควรให้มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรขึน้ โดยยึดหลักปฏิบตั แิ ละแนวปฏิบตั ติ ำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรทีด่ สี ำหรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นแนวทำงในกำรบริหำรองค์กรทำให้เกิดควำมเชื่อมันต่
่ อกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยว่ำดำเนินกำรด้วยควำม
เป็ นธรรม โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำย ดังนี้
หลักปฏิ บตั ิ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่ สร้างคุณค่าให้ แก่
กิ จการอย่างยังยื
่ น
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้เข้ำใจในบทบำทและตระหนักถึงหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบใน
ฐำนะผูน้ ำองค์กร บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้มกี ำรกำหนดบทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ไว้อย่ำงชัดเจน นอกเหนือจำกหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำยซึง่ กำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั
ย่อย มีอำนำจและหน้ำทีใ่ นกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สจุ ริตแล้ว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กำหนดให้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย นโยบำย
ทิศทำงกำรดำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และงบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงกำรกำกับดูแลและ
ติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจำปี ทก่ี ำหนด ตลอดจนประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนและดูแลรำยงำนผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำว
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ ได้มกี ำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อยและคณะทำงำนเพื่อทำหน้ำทีส่ นับสนุ น ตรวจสอบ
และกำกับดูแลกำรปฏิบตั งิ ำนและกำรบริหำรงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจำปี ทก่ี ำหนด โดยประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ ง
และบริษทั ฯ ได้กำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชุดย่อย และคณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งไว้
อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จดั ทำกฎบัตรสำหรับคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรชุดย่อย และดำเนินกำรให้คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อยได้รบั ทรำบเกี่ยวกับกฎบัตรดังกล่ำว บริษทั ฯ กำหนดให้มกี ำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวทุกปี
อย่ำงสม่ำเสมอ เพือ่ จะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้มกี ำรจัดทำจริยธรรมทำงธุรกิจและนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรเพื่อเป็ น
แนวปฏิบตั ใิ นกำรกำกับดูแลกิจกำรให้มกี ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ ี
ส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำรเปลีย่ นแปลง
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กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจขององค์กรที่ชดั เจนและเหมำะสมกับองค์กร เพื่อ
สือ่ สำรให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ ำยเข้ำใจในวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร และเพือ่ ให้บุคลำกรในทุกระดับขององค์กร
ยึดถือเป็ นหลักในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยทีก่ ำหนดไว้
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยทีจ่ ะทบทวนและพิจำรณำกำหนดแผนกลยุทธ์และงบประมำณทุกปี เพื่อให้
มันใจว่
่ ำแผนกลยุทธ์และงบประมำณดังกล่ำวสอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและศักยภำพขององค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มกี ำรสร้ำง
นวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้ในกิจกำร
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังมีหน้ำทีใ่ นกำรกำกับ ดูแลและติดตำมกำรปฏิบตั งิ ำนให้
เป็ นไปตำมกลยุทธ์และงบประมำณทีก่ ำหนด รวมทัง้ กำกับดูแลกำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่ ำคัญ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
หลักปฏิ บตั ิ 3

เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรกำหนดโครงสร้ำงคณะกรรมกำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนำดของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อย และเป็ นตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด โดยองค์ประกอบของคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะมีสดั ส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหำรและกรรมกำรทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหำรทีส่ ะท้อนอำนำจทีถ่ ่วงดุลอย่ำงเหมำะสม และตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรของบริษทั ฯ จะไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกัน เพือ่ ให้เกิดควำมชัดเจนให้ดำ้ นควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับ
ดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ
ทัง้ นี้ เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบ ัติหน้ ำที่ในบริษัทได้อย่ำงเพียงพอ บริษัทฯ ก ำหนดให้
กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปดำรงตำแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท และจะต้องเข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้ หมดทีจ่ ดั ขึน้ ในปี นัน้ ๆ โดยบริษทั ฯ กำหนดจะจัดให้มี
ประชุมคณะกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 4 ครัง้ ต่อปี
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะทำหน้ำทีใ่ นกำรสรรหำบุคคลซึง่ มีควำมรูค้ วำมชำนำญและประสบกำรณ์ทเ่ี หมำะสมและ
สำมำรถปฏิบตั หิ น้ำทีท่ เ่ี ป็ นประโยชน์กบั ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ ให้
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษทั ฯ และภำยหลังทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยข้อมูลของกรรมกำรและผูบ้ ริหำร อำทิ อำยุ ประวัตกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวนปี ท่ี
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร จำนวนครัง้ ทีเ่ ข้ำร่วมประชุม ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน กำร
ดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษทั จดทะเบียนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบ และรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร
ชุดย่อยในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ เลขำนุ กำรบริษทั เพื่อดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับกำร
ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั ฯ และติดตำมดูแลให้มกี ำรปฏิบตั อิ ย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ และ
รับผิดชอบในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ของบริษทั ฯ และกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ ดูแลประสำนงำนให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติ
ของทีป่ ระชุมดังกล่ำว รวมถึงหน้ำทีอ่ ่นื ใดตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
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สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร
บริษทั ฯ มีกำรกำหนดแผนผูส้ บื ทอดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญรวมถึงตำแหน่ งประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำรไว้อย่ำงชัดเจน เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง และมีนโยบำยทีจ่ ะจ่ำยค่ำตอบแทนให้เหมำะสมเพื่อเป็ นแรงจูงใจ
ให้กบั ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผูบ้ ริหำรทีม่ คี วำมสำคัญกับองค์กรมีควำมตัง้ ใจในกำรทำงำนเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ และ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ มีนโยบำยจะจัดให้มกี ำรเสริมควำมรูใ้ ห้แก่กรรมกำร และผูบ้ ริหำรทีส่ ำคัญ โดยจัดสรรให้แต่ละท่ำนเข้ำร่วม
กำรอบรมซึ่งจัดโดยหน่ วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้และมุมมองใหม่ๆ รวมถึงจัดให้มโี ครงกำรสำหรับพัฒนำผู้บริหำรเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำประกอบแผนกำรสืบทอดงำน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประเมินผลกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรที่
สำคัญทุกปี เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน และพัฒนำขีดควำมสำมำรถเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
หลักปฏิ บตั ิ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันทัง้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ลูกค้ำ คู่คำ้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย คำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพของกำรให้บริกำร กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุ ษย์ กำรคำนึงถึงสิง่ แวดล้อม และควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมมำโดยตลอด ทัง้ นี้เพือ่ สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผลกำไรทำงธุรกิจและกำรตอบแทนสูส่ งั คม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ตระหนักถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภำยใน หรือผูม้ สี ่วน
ได้เสียภำยนอก ทัง้ นี้ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีและกำรร่วมมือกันระหว่ำงบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และผูม้ สี ่วนได้เสีย อันจะเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจและสร้ำงควำมเชื่อมันรวมทั
่
ง้ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในระยะ
ยำว บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงได้มกี ำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
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ผูถ้ ือหุ้น

:

พนักงาน

:

ลูกค้า

:

คู่ค้าและเจ้าหนี้

:

คู่แข่ง

:

ชุมชนและสังคม :

บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีควำมมุ่งมันที
่ จ่ ะดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนำองค์กร
ให้มกี ำรเติบโตอย่ำงยั ่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงผลตอบแทนทีเ่ หมำะสมให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และ
เพือ่ เพิม่ มูลค่ำของบริษทั และส่งผลให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั ผลตอบแทนสูงสุด โดยกำหนดให้กรรมกำร
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนจะต้องปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต
หลีกเลีย่ งกำรกระทำใด ๆ ทีจ่ ะเข้ำข่ำยมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั กิ บั พนักงำนทุกท่ำนอย่ำงเท่ำเทียม เป็ นธรรม และ
ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ ละคน และสวัสดิกำรที่
เหมำะสม ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน เพื่อพัฒนำทักษะใน
กำรทำงำนให้มปี ระสิทธิภำพสูง รวมทัง้ มีกำรจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับพนักงำนและเปิ ด
โอกำสให้พนักงำนมีโอกำสพัฒนำทักษะกำรทำงำนในด้ำนต่ำงๆ อีกด้วย
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีค วำมรับ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้ำ ปฏิบ ัติใ ห้เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยและ
มำตรฐำนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยคำนึงถึงสุขภำพ ควำมปลอดภัย ควำมเป็ นธรรม กำรเก็บรักษำข้อมูล
ลูกค้ำ กำรบริกำรหลังกำรขำยตลอดช่วงอำยุสนิ ค้ำและบริกำร กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำรรวมทัง้ กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์และกำร
ส่งเสริมกำรขำย (sales conduct) โดยกระทำอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ ไม่ทำให้เกิดควำมเข้ำใจ
ผิดหรือใช้ประโยชน์จำกควำมเข้ำใจผิดของลูกค้ำ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ โดยมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและเงื่อนไข
สัญญำหรือข้อตกลงทีเ่ ป็ นธรรม กำรช่วยให้ควำมรู้ พัฒนำศักยภำพและยกระดับควำมสำมำรถใน
กำรผลิตและให้บริกำรให้ได้มำตรฐำน ชี้แจงและดูแลให้คู่คำ้ เคำรพสิทธิมนุ ษยชนและปฏิบตั ติ ่อ
แรงงำนตนเองอย่ำงเป็ นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมถึงติดตำมตรวจสอบและ
ประเมินผลคูค่ ำ้ เพือ่ พัฒนำกำรประกอบธุรกิจระหว่ำงกันอย่ำงยั ่งยืน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจอย่ำงเปิ ดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำม
ได้เปรียบทำงกำรแข่งขันอย่ำงไม่เป็ นธรรม ประพฤติตำมกรอบกติกำกำรแข่งขันทีด่ ี ไม่แสวงหำ
ข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธกี ำรทีไ่ ม่สุจริต หรือไม่เหมำะสม และไม่ทำลำย
ชือ่ เสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เน้นกำรปลูกฝั งจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึน้
ในบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่ำงต่ อเนื่ อง รวมถึงสนับสนุ น กิจกรรมที่ก่ อให้เกิดประโยชน์ ต่อ
ส่วนรวม และไม่กระทำกำรใดๆ ทีข่ ดั หรือผิดกฎหมำย
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ระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มีกำรกำหนดนโยบำยจัดให้มรี ะบบควบคุมภำยในทีค่ รอบคลุมทุกด้ำนทัง้ ด้ำนกำรเงิน
และกำรปฏิบตั งิ ำนให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มกี ลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี
ประสิทธิภำพเพียงพอในกำรปกป้ องดูแลรักษำทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอยู่เสมอ จัดให้มกี ำรกำหนดขัน้ ตอนของ
อำนำจอนุ มตั ิ และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและพนักงำนที่มกี ำรตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน กำหนดระเบียบกำร
ปฏิบตั งิ ำนอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรว่ำจ้ำงผูต้ รวจสอบภำยในภำยนอก ทำหน้ำทีต่ รวจสอบกำร
ปฏิบตั ิงำนของทุกหน่ วยงำนให้เป็ นไปตำมระเบียบที่วำงไว้ รวมทัง้ ประเมินประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของกำรควบคุม
ภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ มีกำรแต่งตัง้ คณะทำงำนบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อทำหน้ำทีใ่ นกำรพิจำรณำและวิเครำะห์ควำมเสีย่ งทีอ่ ำจ
เกิดขึน้ กับบริษัท และนำเสนอมำตรกำรบริหำรควำมเสีย่ งเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
และกำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสีย่ งให้เป็ นไปตำมนโยบำยบริหำรควำมเสีย่ งทีก่ ำหนด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญกับกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยให้กำหนดเป็ นนโยบำยทีช่ ดั เจนและ
สื่อสำรให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทรำบและยึดถือปฏิบตั ติ ำม และได้กำหนดนโยบำยในกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียนเพื่อเป็ นกลไกในกำร
กำกับดูแลให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้ ทีเ่ กีย่ วกับกำรกำกับดูแลกิจกำรอีกด้วย
บริษทั ฯ จัดให้มมี ำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรกระทำผิดกฎหมำย จริยธรรมและ
จรรยำบรรณธุรกิจ หรือพฤติกรรมทีอ่ ำจส่อถึงกำรทุจริตคอร์รปั ชันของกรรมกำร
่
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนในองค์กร โดยจัดช่อง
ทำงกำรสื่อสำรทีห่ ลำกหลำยเพื่อเปิ ดโอกำสให้พนักงำนและผูม้ สี ่วนได้เสียสำมำรถแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนมำยังบริษทั ฯ ได้
สะดวกและเหมำะสม โดยผูแ้ จ้งเบำะแสหรือผูร้ อ้ งเรียนจะต้องระบุรำยละเอียดของเรื่องทีต่ อ้ งกำรแจ้ง พร้อมชื่อ ทีอ่ ยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงกำรรับเรือ่ งตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
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รักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิ นและการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะดูแลให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูล โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ ข้อมู ลของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ข้อมูลทำงกำรเงิน และข้อมูลทัวไปที
่ ม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทำงกำรเงิน เพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องทัง้ หมดได้รบั ทรำบข้อมูล
อย่ำงเท่ำเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำรำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ
56-1) รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงินทีป่ รำกฏในรำยงำนประจำปี กำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินเป็ นกำรจัดทำตำมมำตรฐำนกำรบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไป
่ โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีทเ่ี หมำะสมและถือปฏิบตั สิ ม่ำเสมอ
และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดทำ รวมทัง้ กำหนดให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลเกีย่ วกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงิน
และเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ภำยหลัง จำกที่บ ริษัท ฯ เข้ำ จดทะเบีย นเป็ น บริษัท จดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยแล้ว
บริษัทฯ จะทำกำรเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศของบริษัทฯ และบริษัทย่อยต่อผู้ถือหุ้นและสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำร
เผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษทั ฯ และมอบหมำยให้ นำงอำรยำ ตันธนสิน ตำแหน่ง
ประธำนเจ้ำหน้ ำที่ฝ่ำยกำรเงิน ทำหน้ ำที่ติดต่อและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ หรือหน่ วยงำนที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็ นข้อมูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และตรงต่อควำมเป็ นจริง
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ ือหุ้น
บริษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยไม่กระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
นอกเหนือจำกสิทธิพน้ื ฐำนของผูถ้ อื หุน้ เช่น สิทธิในกำรซื้อ ขำย หรือโอนหลักทรัพย์ทต่ี นถืออยู่ สิทธิในกำรได้รบั ส่วนแบ่งผลกำไร
จำกบริษทั ฯ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ฯ ได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในกำรได้รบั ข้อมูลของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลำ และเท่ำเทียมกัน เพื่อประกอบกำรตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
จึงกำหนดนโยบำยดังนี้
1. บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำเรื่องทีส่ ำคัญตำมทีก่ ฎหมำย
กำหนด หรือเรือ่ งทีอ่ ำจมีกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
2. บริษทั ฯ จะจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูลประกอบกำรประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำร
ประชุมตำมระยะเวลำทีก่ ฎหมำย ประกำศ หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด เพื่อเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ได้
ศึกษำข้อมูลอย่ำงครบถ้วนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำม
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรส่งคำถำมและเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวบน
website ของบริษทั ฯ และบริษทั ฯ จะรวบรวมเพือ่ นำคำถำมทีส่ ำคัญไปสอบถำมในทีป่ ระชุมต่อไป
3. บริษทั ฯ จะเปิ ดโอกำสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรหรือ
เสนอวำระกำรประชุมเพิม่ เติมได้ก่อนกำรประชุมผูถ้ อื หุ้น โดยจะกำหนดเป็ นหลักเกณฑ์ทช่ี ดั เจน และ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
เปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวให้ผถู้ อื หุน้ ทรำบล่วงหน้ำ และจะแจ้งเหตุผลทีไ่ ม่นำข้อเสนอวำระกำรประชุม
ของผูถ้ อื หุน้ บรรจุเป็ นวำระกำรประชุมของบริษทั ฯ ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นัน้ ๆ
4. ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษทั ฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่
สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง โดยให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือจัดให้
มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 คน เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและลงมติแทนผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำว โดย
จะแจ้งรำยชือ่ พร้อมข้อมูลของกรรมกำรอิสระดังกล่ำวไว้ในหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ต่ำงชำติ บริษทั ฯ จะจัดทำหนังสือนัดประชุมพร้อมข้อมูลประกอบกำรประชุม
ทัง้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ และจัดส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ต่ำงชำติพร้อมกับกำรจัดส่งฉบับภำษำไทย
6. เพิม่ ช่องทำงในกำรรับทรำบข่ำวสำรของผูถ้ อื หุน้ ผ่ำนทำง website ของบริษทั ฯ ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ
เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้มี
กำรเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถ
ดำวน์โหลดข้อมูลระเบียบวำระกำรประชุมได้อย่ำงสะดวกและครบถ้วน
7. บริษัทฯ จะอำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรเข้ำร่วมประชุมทัง้ ในเรื่อง
สถำนทีแ่ ละเวลำทีเ่ หมำะสม
8. ในกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ จะดำเนินกำรประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยจะพิจำรณำและ
ลงคะแนนเรียงตำมลำดับวำระทีก่ ำหนดไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ หรือเพิม่ วำระกำร
ประชุมโดยไม่จำเป็ น และเปิ ดโอกำสให้ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิเท่ำเทียมกันในกำรสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่ำงๆ
9. บริษทั ฯ จะใช้บตั รลงคะแนนในวำระทีส่ ำคัญ และจัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระ อำทิเช่น ผูส้ อบบัญชีภำยนอก
ทีป่ รึกษำกฎหมำย เป็ นผูต้ รวจสอบคะแนนเสียงในทีก่ ำรประชุม
10. บริษทั ฯ จะส่งเสริมให้กรรมกำรทุกท่ำนและผูบ้ ริหำรทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถำมจำกผู้
ถือหุน้ โดยพร้อมเพรียงกัน
11. จดบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และบันทึกรำยชื่อกรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรทีเ่ ข้ำร่วมประชุม วิธกี ำรลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม ผลกำรลงคะแนน รวมถึงประเด็น
ซักถำมและข้อคิดเห็นทีส่ ำคัญไว้ในรำยงำนกำรประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สำมำรถตรวจสอบได้ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ทีม่ กี ำรประชุมผูถ้ อื หุน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ จะจัดให้มกี ำรบันทึกวีดที ศั น์ภำพกำร
ประชุมเพื่อเก็บรักษำไว้อำ้ งอิง และภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ เข้ำจดทะเบียนเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษทั ฯ จะนำส่งรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด รวมถึงนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ เผยแพร่
ในเว็บไซด์ของบริษทั ฯ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ำรณำ
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11.2 คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรทัง้ สิน้ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรม
กำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบริษทั ฯ มีดงั นี้
11.2.1 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1. ก ำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ เป้ ำ หมำยหลัก ของกิจ กำร วิส ยั ทัศ น์ พัน ธกิจ นโยบำย เป้ ำ หมำย กลยุ ท ธ์
แผนกำรดำเนินธุรกิจ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำร อำนำจอนุ มตั ิ และงบประมำณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมทัง้ กำกับดูแล
กำรจัดสรรทรัพยำกรทีส่ ำคัญ และพิจำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตั นิ โยบำย กลยุทธ์ แผนงำนกำรดำเนินธุรกิจ ทิศทำงกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยตำมทีฝ่ ่ ำยบริหำรเสนอ
2. กำกับ ดูแล (Monitoring and Supervision) และติดตำมผลกำรดำเนินงำน กำรบริหำรและกำรจัดกำร
ของฝ่ ำยบริหำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักของกิจกำร วิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณทีก่ ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิม่ มูลค่ำสูงสุดให้แก่
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
3. กำกับและดูแลกำรบริหำรจัดกำรและกำรดำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็ นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบริษทั ฯ หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อำทิเช่น กำรทำรำยกำรที่
เกีย่ วโยงกัน กำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ทีส่ ำคัญ เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมำยอื่น
4. พิจำรณำกำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสีย่ ง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และ
กำกับดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยมีมำตรกำรรองรับและวิธคี วบคุ มเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงเหมำะสม
5. ดำเนินกำรให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยนำระบบงำนบัญชีทเ่ี หมำะสมและมีประสิทธิภำพมำใช้ รวมทัง้ จัด
ให้มรี ะบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้ จัดให้มกี ระบวนกำรประเมินควำม
เหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ
6. พิจำรณำกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอำนำจในกำรแต่งตัง้ คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องบุคคลดังกล่ำว
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจตำมขอบเขตอำนำจหน้ำทีท่ ก่ี ำหนดนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจทีท่ ำ
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำและอนุ มตั ริ ำยกำร
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อ่นื ใดทำกับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ยกเว้นเป็ นกำร
อนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
7. จัดให้มนี โยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรตำมหลักธรรมำภิบำลทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและกำร
ปรับใช้นโยบำยดังกล่ำวอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้มกี ำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสิทธิและมีควำมรับผิดชอบต่อผู้
ถือหุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ สำมำรถปรับตัวได้ภำยใต้ปัจจัยกำร
เปลีย่ นแปลง
8. ดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ท่อี ำจเกิดขึ้นระหว่ำงผู้มสี ่วนได้เสียของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย รวมไปถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลและโอกำสของบริษทั ฯ และกำรทำธุรกรรมกับผูท้ ม่ี ี
ควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับ บริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทัง้ นี้ ในกรณีท่กี รรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสียในธุ รกรรมใดที่ทำกับ
บริษทั ฯ หรือมีสดั ส่วนกำรถือหุน้ ในบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยเพิม่ ขึน้ หรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดังกล่ำวแจ้งให้บริษทั ฯ ทรำบ
โดยไม่ชกั ช้ำ
9. คณะกรรมกำรอำจมอบอำนำจให้กรรมกำรคนหนึ่งหรือหลำยคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรได้โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจ
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ตำมที่ค ณะกรรมกำรเห็น สมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน
เปลีย่ นแปลงหรือแก้ไขกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้เมือ่ เห็นสมควร
ทัง้ นี้ กำรมอบอำนำจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นกำรมอบอำนำจทีท่ ำให้บุคคลดังกล่ำวสำมำรถพิจำรณำ
และอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดทีจ่ ะ
ทำขึน้ กับบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย (ถ้ำมี) ตำมทีน่ ิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือประกำศอื่นใดของหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่เป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
11.2.2 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทำนให้บ ริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ยมีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยใน (internal control) และระบบกำร
ตรวจสอบภำยใน (internal audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่ วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่ วยงำนอื่นใดที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรและปฏิ บ ั ติ ต ำมนโยบำยด้ ำ นกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง (Risk
Management) ตำมทีก่ ำหนด
4. สอบทำนให้บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ เข้ำร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
6. พิจ ำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีค วำมขัด แย้งทำงผลประโยชน์ ให้เ ป็ นไปตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ สูงสุดต่อ
บริษทั ฯ
7. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ซึ่งรำยงำน
ดังกล่ำวต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นทีเ่ ชือ่ ถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั ฯ
(ข) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ
(ค) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั ฯ
(ง) ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละ
ท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมทีค่ ณะกรรมกำรตรวจสอบได้รบั จำกกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมกฎ
บัตร (charter)
(ซ) รำยกำรอื่น ที่เ ห็น ว่ ำ ผู้ถือ หุ้น และผู้ล งทุ น ทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ข อบเขตหน้ ำ ที่แ ละควำม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ สอบทำนแผนกำรตรวจสอบภำยในของบริษทั ฯ รวมถึงกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของผูร้ บั ผิดชอบในกำรตรวจสอบระบบภำยใน
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจทีจ่ ะขอควำมเห็นทีเ่ ป็ นอิสระจำกทีป่ รึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมือ่ เห็นว่ำ
จำเป็ นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษทั ฯ
9. ปฏิบตั กิ ำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรของบริษทั ฯ มอบหมำย
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11.2.3 ขอบเขตอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ หาร
1. พิจำรณำกลันกรองข้
่
อเสนอของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและนำเสนอเป้ ำหมำย นโยบำย และแผน
ธุรกิจ รวมถึงงบประมำณประจำปี ของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำอนุมตั ิ
2. ควบคุม กำกับดูแล และติดตำมผลกำรด ำเนิน งำนของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำย เป้ ำหมำย
แผนกำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ กลยุ ท ธ์ ท ำงธุ ร กิจ และงบประมำณที่ก ำหนดไว้ และอ ำนำจบริห ำรต่ ำ งๆ ตำมที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติจ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภำพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษำ แนะนำกำรบริหำร
จัดกำรแก่ผบู้ ริหำรระดับสูง
3. ติดตำมผลกำรดำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ ละธุรกิจ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปั ญหำหรืออุปสรรคทีเ่ กิดขึน้ และแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทรำบ
4. พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ เช่น กำรลงทุนต่ำงๆ ตำมงบลงทุน
หรืองบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
ทีผ่ ำ่ นกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
5. นำเสนอโครงสร้ำงองค์กรทีเ่ หมำะสมกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ พิจำรณำ
อนุมตั ิ
6. มีอำนำจพิจำรณำอนุมตั งิ บประมำณกำรขึน้ เงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงำนประจำปี และกำร
จ่ำยเงินรำงวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
7. แต่งตัง้ และ/หรือ มอบหมำยให้กรรมกำรบริหำรหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรบริหำร หรืออำจมอบอำนำจเพื่อให้บุค คลดังกล่ำวมีอำนำจตำมทีค่ ณะ
กรรมกำรบริหำรเห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีค่ ณะกรรมกำรบริหำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรอำจยกเลิก เพิก
ถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
8. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำยเป็ นครำวๆ ไป
ทัง้ นี้ กำรมอบหมำยอำนำจหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มลี กั ษณะ
เป็ นกำรมอบอำนำจ หรือมอบอำนำจช่วงทีท่ ำให้ผรู้ บั มอบอำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุ มตั ริ ำยกำรทีต่ นหรือบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อ่นื ใดกับ บริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย และ/หรือ
บริษทั ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมกำรบริหำรไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุ มตั ริ ำยกำรทีเ่ ป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติซ่งึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
11.2.4 ขอบเขตอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร
1. ควบคุมดูแลกำรดำเนินกิจกำร และ/หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษทั ฯ
2. จัดทำนโยบำยและกำหนดแผนธุรกิจ แผนกำรดำเนินงำน และแผนงบประมำณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์
ทำงธุรกิจ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตำมทีฝ่ ่ ำยจัดกำรนำเสนอ รวมทัง้ กำหนดโครงสร้ำง และอำนำจบริหำรงำน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เพือ่ พิจำรณำอนุมตั ติ ่อไป
3. กำกับดูแลกำรดำเนินงำนหรือกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมวิสยั ทัศน์ ทิศ
ทำงกำรดำเนินธุรกิจ นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ ำหมำย แผนกำรดำเนินงำน และงบประมำณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร
ของบริษทั ฯ รวมถึงกำรตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด และมี
หน้ำที่รำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำร รวมถึงควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินงำนต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ
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4. พิจำรณำอนุ มตั กิ ำรดำเนินงำนทีเ่ ป็ นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษทั ฯ ตำมงบลงทุนหรืองบประมำณที่
ได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ โดยวงเงินสำหรับแต่ละรำยกำรเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ ผ่ี ่ำนกำร
อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว รวมถึงกำรเข้ำทำสัญญำต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งดังกล่ำว
5. มีอำนำจพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมธุรกิจปกติของบริษทั ฯ ตำมงบประมำณที่
ได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และเป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั ทิ ผ่ี ำ่ นกำรอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว
6. มีอำนำจในกำรอนุ มตั อิ ตั รำกำลังคน กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน กำรกำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน
และโบนัส และกำรแต่งตัง้ โยกย้ำยพนักงำน รวมถึงพิจำรณำกำหนดหน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงำนและตำแหน่ง
สำหรับพนักงำนระดับผูอ้ ำนวยกำรลงไป
7. มีอำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบันทึกต่ำง ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ เป็ นไปตำม
นโยบำยและเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ รวมถึงเพือ่ รักษำระเบียบวินยั ภำยในองค์กร
8. มีอำนำจแต่งตัง้ ทีป่ รึกษำ หรือคณะทำงำนชุดต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภำพกำรจัดกำรทีด่ แี ละ
โปร่งใส และมีอำนำจในกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลำยคนปฏิบตั กิ ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุ ม ของประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำร หรือ อำจมอบอ ำนำจเพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ ำ วมีอ ำนำจตำมที่ป ระธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำร
เห็นสมควร และภำยในระยะเวลำทีเ่ ห็นสมควร ซึง่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรอำจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่
ได้รบั มอบอำนำจ หรือกำรมอบอำนำจนัน้ ๆ ได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
9. ปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ่นื ๆ ตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในกำรดำเนินกำรเรื่องใดทีป่ ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร หรือผูร้ บั มอบอำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร หรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั
ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กี่ยวข้องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร ไม่มอี ำนำจอนุ มตั กิ ำรดำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว โดยเรื่องดังกล่ำว
จะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นกำรอนุมตั ริ ำยกำรที่
เป็ นไปตำมธุรกิจปกติและเงือ่ นไขกำรค้ำปกติซง่ึ เป็ นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด
11.3 อานาจอนุมตั ิ รายการที่สาคัญ
กลุ่มบริษทั ได้จดั ให้มตี ำรำงอำนำจอนุมตั ใิ ห้แก่บริษทั ฯ และบริษัทย่อย เนื่องจำกบริษทั ฯ ดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษทั
อื่น กำรดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะอยู่ทบ่ี ริษทั ย่อยคือ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส ดังนัน้ ตำรำงอำนำจอนุ มตั ทิ เ่ี กี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนิ น กำรทัวไป
่ (Day to day operations) ในบริษัท ย่อยจะมอบหมำยอำนำจให้แก่ ผู้บ ริหำรของบริษัทย่อ ยเป็ น ผู้มีอำนำจ
ตัดสินใจเด็ดขำดตำมที่ตำรำงอำนำจอนุ มตั ิกำหนด ในกรณีท่เี ป็ นกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญ หรือเกินกว่ำวงเงินที่กำหนดให้
บริษทั ย่อยดำเนินกำรได้เอง บริษทั ย่อยต้องดำเนินกำรส่งเรื่องดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั ติ ำมตำรำง
อำนำจอนุมตั กิ ำหนด โดยมีรำยกำรสำคัญดังนี้
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• งบประมำณประจำปี รวม และบริษทั ย่อยทัง้ หมด
o ประจำปี
o
o

o

เพิ่ม เติม ระหว่ำ งปี ต่ อครัง้ (ไม่เ กิน 10% ของที่
อนุมตั ติ ่อโครงกำร)
กำรเปลี่ย นแปลงโอนย้ำ ยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงินงบประมำณ
เดิมทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยัง
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดิมที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต่อครัง้
- วงเงินเกิน 500,000 บำท

/

/

/

o

o

o

/

ผู้อานวยการ

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/

วงเงิน เกิน กว่ ำ 200,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิน
500,000 บำท
วงเงิน เกิ น กว่ ำ 50,000 บำท แต่ ไ ม่ เ กิ น
200,000 บำท
วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท

/

/
/

/
/

กำรขอหยุดใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนชัวครำว
่
/ กำรขอใช้งบประมำณรำยจ่ำยลงทุนต่อ

• กำรลงทุนด้ำนอื่น เช่นกำรร่วมทุน และเพิม่ กำรลงทุน

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

/

- วงเงินไม่เกิน 50,000 บำท

เพิ่ม เติม ระหว่ำ งปี ต่ อครัง้ (ไม่เ กิน 10% ของที่
อนุมตั ติ ่อโครงกำร)
กำรเปลี่ย นแปลงโอนย้ำ ยรำยกำรในประเภท
งบประมำณเดียวกัน ภำยในวงเงินงบประมำณ
เดิมทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว
กำรโอนย้ำยงบประมำณจำกประเภทหนึ่งไปยัง
อีกประเภทหนึ่ง ภำยในวงเงินงบประมำณเดิมที่
ได้รบั อนุมตั แิ ล้วต่อครัง้
- วงเงินเกินกว่ำ 500,000 บำท

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

/

/

- วงเงินไม่เกิน 200,000 บำท

o

คณะกรรมการบริ ษทั

/

- วงเงินไม่เกิน 500,000 บำท

• งบประมำณรำยจ่ำยลงทุน
o ประจำปี

ผู้อานวยการ

ไอแคร์ เฮลท์
และ เฮลทิ เนส
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

คณะกรรมการบริ หาร

รายการ

คณะกรรมการบริ ษทั

เฮลท์ลีด

/
/

/

/

/

/

• อนุ มตั ิลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนเพื่อบริหำร
สภำพคล่อง
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•

o

มูลค่ำกำรซือ้ ขำยเกินกว่ำ 20,000,000 บำท

o

มูลค่ำกำรซือ้ ขำยไม่เกิน 20,000,000 บำท

กำรลงทุนในธุรกิจใหม่หรือถอนเงินลงทุ น ตลอดจน
กำรศึก ษำควำมเป็ น ไปได้ข องโครงกำร กำรเริ่ม ต้น
ท ำงำนตำมโครงกำร กำรหยุ ด หรือ สิ้น สุ ด งำนของ
โครงกำร

• อนุมตั เิ งินลงทุนซือ้ ขำยหุน้ ในบริษทั อื่น

ผู้อานวยการ

ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั

ผู้อานวยการ

ไอแคร์ เฮลท์
และ เฮลทิ เนส
ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

คณะกรรมการบริ หาร

รายการ

คณะกรรมการบริ ษทั

เฮลท์ลีด

/
/
/
/

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสูงสุด
กำรคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ จะกระทำผ่ำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำคัดเลือกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคุณสมบัตติ ำมทีก่ ฎหมำยกำหนด เนื่องจำกบริษทั ฯ ยังไม่
มีคณะกรรมกำรสรรหำคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะดำรงตำแหน่งดังกล่ำว จำกนัน้ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะทำกำรคัดเลือกกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์
โดยใช้เสียงข้ำงมำกของผูถ้ อื หุน้ ทซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย
(ก) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีต่ นถือ แต่ไม่มกี ำรคูณด้วยจำนวนกรรมกำรทีจ่ ะเลือกตัง้
(ข) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั ้ หมดตำม (ก) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีทเ่ี ลือกตัง้ บุคคลหลำยคนเป็ นกรรมกำร ผูถ้ อื หุน้
แต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้ไม่เกินจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดทีท่ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้
(ค) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั กำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำกับจำนวนกรรมกำรที่
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรทีท่ ่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องเลือกตัง้ ให้ผู้เป็ นประธำนในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ อีกหนึ่งเสียงเป็ น
เสียงชีข้ ำด
11.3.1 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
1. ผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูพ้ จิ ำรณำอนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมกำรบริษทั ฯ
2. คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย กว่ำ
กึง่ หนึ่งของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นรำชอำณำจักรและต้องมีคุณสมบัตติ ำมกฎหมำยกำหนด
3. บริษทั ฯ มีนโยบำยให้ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันเพื่อให้เกิด
ควำม ชัดเจนในด้ำนควำมรับผิดชอบระหว่ำงกำรกำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ
4. โครงสร้ำงคณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระในจำนวนทีเ่ หมำะสมกับกำรกำกับดูแลกิจกรรม
โดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ คณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนด ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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5. กำรแต่งตัง้ กรรมกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับ บริษัทฯ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้จะต้องมี ควำม
โปร่งใส และชัดเจนในกำรสรรหำกรรมกำร และกำรพิจำรณำควรจะต้องมีประวัติ กำรศึกษำและประสบกำรณ์ กำรประกอบ
วิชำชีพของบุคคลนัน้ ๆ โดยมีรำยละเอียดทีเ่ พียงพอ เพือ่ ประโยชน์ในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
6. กรรมกำรทีพ่ น้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่อกี ได้
11.3.2 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ กรรมการอิ สระ
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะร่วมกันพิจำรณำเบือ้ งต้นถึงคุณสมบัตขิ องบุคคลทีจ่ ะมำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร
อิสระ โดยพิจำรณำจำกคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัตมิ หำชนจำกัด กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจำกนี้
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรอิสระจำกผูท้ รงคุณวุฒ ิ ประสบกำรณ์กำรทำงำน และควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆ
ประกอบกัน จำกนัน้ จะนำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรของบริษทั ฯ ต่อไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีนโยบำยใน
กำรแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 ท่ำน
คุณสมบัตขิ องกรรมกำรอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลของบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีไ่ ด้เงินเดือ นประจำ
หรือผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิตบิ ุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดำ
มำรดำ คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั กำร
เสนอให้เป็ นผูบ้ ริหำรหรือผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมี
ควำมขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ ำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ หรือผูบ้ ริหำร ของผูท้ ม่ี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือ
นิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำรของสำนักงำนสอบบัญชี
ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำก
กำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรเป็ นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่
ปรึกษำทำงกำรเงิน ซึ่งได้รบั ค่ำบริกำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ใู้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงกำรเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ ไม่ใช่กรรมกำร
อิสระ ผูบ้ ริหำร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ของผูใ้ ห้บริกำรทำงวิชำชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กว่ำ 2 ปี ก่อนวันทีย่ น่ื คำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต.
7. ไม่เป็ นกรรมกำรทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสี ภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจกำรของผูข้ ออนุ ญำตหรือ
บริษทั ย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้ำงหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมกำรทีม่ สี ่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ทีป่ รึกษำทีร่ บั
เงินเดือนประจำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรทีม่ สี ภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจกำรของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกีย่ วกับกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
11.3.3 องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมกำรบริษัท ฯ เป็ น ผู้พิจ ำรณำแต่ ง ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ ำ งน้ อ ย 3 ท่ ำ น
กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องเป็ นกรรมกำรอิสระ
2. คณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผูค้ ดั เลือกสมำชิกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 1
ท่ำน ให้ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
3. มีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 ท่ำนทีม่ คี วำมรูค้ วำมเข้ำใจ หรือ มีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรบัญชีหรือ
กำรเงิน และมีควำมรูต้ ่อเนื่องเกีย่ วกับเหตุทม่ี ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงของรำยงำนทำงกำรเงิน
ทัง้ นี้ กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี หรือเท่ำกับวำระกำรดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรบริษทั ฯ (แล้วแต่อย่ำงใดจะถึงก่อน)
11.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่าย หรือตาแหน่ งในระดับที่เทียบเท่า
เมื่อ ต ำแหน่ ง ในระดับ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่บ ริหำร หรือ ประธำนเจ้ำหน้ ำที่ ฝ่ ำย หรือ ต ำแหน่ ง ในระดับ ที่
เทียบเท่ำว่ำงลง หรือผูท้ อ่ี ยูใ่ นตำแหน่งไม่สำมำรถปฎิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ บริษทั ฯ จะมีระบบจัดกำรให้ผบู้ ริหำรระดับใกล้เคียง หรือระดับ
รองลงมำเป็ นผูร้ กั ษำกำรในตำแหน่ง จนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคัดเลือกบุคลำกรทีม่ คี ุณสมบัตติ ำมหลักเกณฑ์ท่ีบริษทั ฯ กำหนด
ทัง้ นี้บุคลำกรดังกล่ำวจะต้องเป็ นผู้มวี สิ ยั ทัศน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกับวัฒนธรรมองค์กร โดย
คณะกรรมกำรบริหำรเป็ นผู้พจิ ำรณำสรรหำ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ สำหรับพิจำรณำอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผู้ท่มี คี วำม
เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่งแทนต่อไป
11.4 การลงทุนในบริ ษทั ย่อย หรือบริ ษทั ร่วม
บริษทั ฯ ได้มกี ำรกำหนดนโยบำยกำรลงทุนในบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมไว้ โดยจะลงทุนในบริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์ใน
กำรประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ หรือกิจกำรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน หรือกิจกำรที่สนับสนุ นกิจกำรของ
บริษทั ฯ อันจะทำให้บริษทั ฯ มีผลประกอบกำรหรือผลกำไรเพิม่ มำกขึ้น หรือลงทุนในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั
บริษทั ฯ โดยสำมำรถสนับสนุ นกำรดำเนินธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ให้มคี วำมครบวงจรมำกยิง่ ขึน้ เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำลงทุนในธุรกิจอื่นนอกเหนือจำกธุรกิจหลัก หรือธุรกิจอื่นของบริษทั ฯ หำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ เห็นว่ำธุรกิจดังกล่ำวเป็ นธุรกิจทีม่ ศี กั ยภำพและกำรลงทุนดังกล่ำวเป็ นประโยชน์แก่บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
โดยรวม
11.5 การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
บริษทั ฯ กำหนดนโยบำยกำรกำกับดูแลและบริหำรกิจกำรบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บริษทั ฯ
สำมำรถกำกับดูแลและบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อม พร้อมกำหนดมำตรกำรในกำร
ติดตำมกำรบริหำรงำนของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม (“บริษทั ย่อย” และ “บริษทั ร่วม” หมำยถึง บริษทั ย่อย หรือบริษทั ร่วมที่
ประกอบธุรกิจหลักตำมคำนิยำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (คณะกรรมกำร ก.ล.ต.) ทีเ่ กีย่ วข้องกำหนด)
ในกรณีทน่ี โยบำยนี้ได้กำหนดให้กำรทำรำยกำรหรือกำรดำเนินกำรใดๆ ซึง่ มีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมต้องได้รบั อนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรหรือทีป่ ระชุมของบริษทั ฯ (แล้วแต่กรณี)
ให้กรรมกำรของบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือ กำรประชุมผูถ้ อื หุน้ ของตนเองเพื่อพิจำรณำอนุ มตั กิ ำรทำ
รำยกำรหรือดำเนินกำรในเรื่องนัน้ ในกำรนี้ ให้บริษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลและปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขัน้ ตอนและวิธกี ำรที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุ มตั ินัน้ ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยบริษัทมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำย
หลัก ทรัพย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุ โลม (เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้ง) อย่ำงครบถ้วนและ
ถูกต้อง
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1. กำรทำรำยกำร หรือกำรดำเนินกำรใด ๆ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วมในกรณีดงั ต่อไปนี้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ำก
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ
(1) กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่ำงน้ อ ยตำม
สัดส่วนกำรถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อยหรือร่วมดังกล่ำว
เว้นแต่นโยบำยบฉบับนี้หรือคณะกรรมกำรของบริษัทฯ จะได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรและ
ผูบ้ ริหำรทีบ่ ริษทั ฯ แต่งตัง้ หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในเรื่องทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรจัดกำรทัวไปและกำรด
่
ำเนิ นธุรกิจตำมปกติของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมได้ตำมแต่ทก่ี รรมกำรและผูบ้ ริกำรรำยดังกล่ำวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม (แล้วแต่กรณี)
อนึ่ง กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ย่อยข้ำงต้นทีไ่ ด้รบั กำรแต่งตัง้ หรือเสนอชื่อต้องเป็ นบุคคลที่มรี ำยชือ่
อยู่ใ นระบบรำยชื่อ กรรมกำรและผู้บ ริห ำรของบริษัท ที่อ อกหลัก ทรัพ ย์ ( White List) และมีคุ ณ สมบัติ
บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบทีก่ ำหนดไว้ในกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่มลี กั ษณะขำดควำม
น่ ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ว่ำด้วยกำรกำหนดลักษณะขำดควำมน่ ำไว้วำงใจของ
กรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั
(2) กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่น
ใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทั ในทีป่ ระชุมผูถ้ ือ
หุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่ำร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของบริษัทย่อยทัง้ หมด
เว้น แต่ เ ป็ น กรณี ท่ีอ ยู่ ใ นแผนธุ ร กิจ หรือ งบประมำณประจ ำปี ข องบริษัท ย่ อ ยซึ่ง ได้ร ับ กำรอนุ ม ัติจ ำก
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว
(3) กำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี และเงินปั นผลระหว่ำงกำล (หำกมี) ของบริษทั ย่อย
(4) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อย เว้นแต่เป็ นกำรแก้ไขข้อบังคับในเรือ่ งทีม่ นี ยั สำคัญตำมข้อ 2(5)
(5) กำรพิจำรณำอนุ มตั งิ บประมำณประจำปี รวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยของบริษั ทฯ ทัง้ หมด เว้นแต่เป็ น
กรณีทไ่ี ด้กำหนดไว้ในอำนำจอนุมตั แิ ละดำเนินกำร (Delegation of Authority)
(6) กำรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ย่อย เฉพำะกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีดงั กล่ำวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงำนสอบ
บัญชีทเ่ี ป็ นสมำชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ซึ่งไม่
เป็ นไปตำมนโยบำยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ทีผ่ สู้ อบบัญชีของบริษทั ย่อยจะต้องสังกัดสำนักงำนสอบ
บัญชีในเครือข่ำยเดียวกันกับผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
รำยกำรตัง้ แต่ขอ้ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็ นรำยกำรทีถ่ อื ว่ำมีสำระสำคัญ และหำกเข้ำทำรำยกำรจะมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ย่อย และกรรมกำรซึ่งบริษทั ฯ แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่ งในบริษทั ย่ อยจะ
ออกเสียงในเรือ่ งดังต่อไปนี้ กรรมกำรรำยดังกล่ำวจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรของบริษทั
ฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวเสียก่อน ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคำนวณขนำดรำยกำรที่บริษัทย่อยจะเข้ำทำ
รำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ำยไป
ซึ่งทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำก
คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ ซึง่ รำยกำรต่อไปนี้ คือ
(7) กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือรำยกำรที่
เกีย่ วกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดงั ต่อไปนี้
(ก) กำรโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงกำรสละสิทธิเรียกร้องที่มตี ่อผู้ท่กี ่อควำมเสียหำยแก่
บริษทั ย่อย
(ข) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
(ค) กำรซือ้ หรือกำรรับโอนกิจกำรของบริษทั อื่นมำเป็ นของบริษทั ย่อย
(ง) กำรเข้ำทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัทย่อยทัง้ หมดหรือบำงส่วนที่
สำคัญ กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษทั ย่อย หรือกำรรวมกิจกำรของบริษทั ย่อย
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกำไรขำดทุนกัน
(จ) กำรเช่ำ หรือให้เช่ำซือ้ กิจกำรหรือทรัพย์สนิ ของบริษทั ย่อยทัง้ หมดหรือส่วนทีม่ สี ำระสำคัญ
(8) กำรกู้ยืมเงิน กำรให้กู้ยืมเงิน กำรให้สนิ เชื่อ กำรค้ำประกัน กำรทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้อง
รับภำระทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวน
ทีม่ นี ยั สำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษทั ย่อย
(9) กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย
(10) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำงมี
นัยสำคัญ
2. ก่อนบริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่ องจำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(1) กรณีทบ่ี ริษทั ย่อยตกลงเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย หรือรำยกำรที่
เกีย่ วกับกำรได้มำหรือจำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดของ
รำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์
กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือประกำศ
เรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ (แล้วแต่กรณี) มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ ง
ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(2) กำรเพิม่ ทุนโดยกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยและกำรจัดสรรหุน้ รวมทัง้ กำรลดทุนจดทะเบียน และ/
หรือทุนชำระแล้วของบริษทั ย่อยซึง่ ไม่เป็ นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ เดิมของผูถ้ อื หุน้ หรือกำรดำเนินกำรอื่น
ใดอันจะเป็ นผลให้สดั ส่วนกำรใช้สทิ ธิออกเสียลงคะแนนทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมของบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ย่อยไม่ว่ำในทอดใดๆ ลดลงเหลือน้อยกว่ำสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมำยซึ่งใช้บงั คับกับ
บริษทั ย่อยอันมีผลทำให้บริษทั ฯ ไม่มอี ำนำจควบคุมบริษทั ย่อยนัน้ ทัง้ นี้ตอ้ งเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำด
ของรำยกำรเปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่
กำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์
ต้องได้รบกำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(3) กำรเลิกกิจกำรของบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ต้องเป็ นกรณีท่เี มื่อคำนวณขนำดกิจกำรของบริษทั ย่อยที่จะเลิกนัน้
เปรียบเทียบกับขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ใน
ประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(4) รำยกำรอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รำยกำรธุรกิจปกติของบริษทั ย่อยและเป็ นรำยกำรทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษทั ย่อยอย่ำง
มีนัยสำคัญ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นกรณีทเ่ี มื่อคำนวณขนำดของรำยกำรทีบ่ ริษทั ย่อยเข้ำทำรำยกำรเปรี ยบเทียบกับ
ขนำดของบริษทั ฯ (โดยนำหลักเกณฑ์กำรคำนวณขนำดของรำยกำรตำมทีก่ ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำร
ได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ มำบังคับใช้โดยอนุ โลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ตอ้ งได้รบั กำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
จำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
(5) กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยในเรื่องทีอ่ ำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อฐำนะกำรเงิน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษทั ย่อยทีส่ ่งผลกระทบต่อ
สิทธิในกำรออกเสียงลงคะแนนของบริษทั ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ย่อย และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ย่อย หรือกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษทั ย่อย เป็ นต้น
3. คณะกรรมกำรของบริษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรให้บริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภำยใน ระบบบริหำรควำมเสีย่ ง และ
ระบบป้ องกัน กำรทุจริต รวมถึงก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรติด ตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและ
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บริษัท ร่ ว มที่เ หมำะสม มีป ระสิท ธิภ ำพและรัด กุ ม เพีย งพอที่ท ำให้ม ัน่ ใจได้ว่ ำ กำรด ำเนิ น กำรต่ ำ งๆ ของ
บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะเป็ นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำยของบริษทั ฯ นโยบำยนี้รวมถึงกฎหมำย
และประกำศ เรื่องกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ขี องบริษทั จดทะเบียน รวมถึงกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรกำกับ
ดู แ ลกิจ กำรที่ดีข องบริษัท จดทะเบีย น รวมถึง ประกำศ ข้อ บัง คับ และหลัก เกณฑ์ ต่ ำ งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งของ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้อย่ำงแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตำมให้บริษทั ย่อยและ/หรือบริษทั ร่วมเปิ ดเผยข้อมูล ฐำนะทำงกำรเงิน และ
ผลดำเนินงำน กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันและรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รำยกำรได้มำหรือ
จำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ทีม่ นี ัยสำคัญ และรำยกำรทีม่ นี ัยสำคัญ อื่นใดต่อบริษทั และดำเนินกำรต่ำงๆ ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำรบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตำม
ประกำศทีเ่ กีย่ วข้องของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตำมทีไ่ ด้แก้ไขเพิม่ เติมและทีจ่ ะมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมภำยหลัง) (แล้วแต่กรณี)
4. บริษทั ฯ จะต้องดำเนินกำรให้กรรมกำรบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม ซึ่งเป็ นกรรมกำร หรือ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ
เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำร ของบริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วมในกำรพิจำรณำวำระทีม่ สี ำระสำคัญต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทุกครัง้
5. ให้กรรมกำรบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมซึง่ เป็ นกรรมกำร หรือ ผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบงำนอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ น รวมทัง้ กำหนดมำตรกำรในกำรติดตำมผลกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทีเ่ หมำะสม รวมถึงให้มชี ่อ งทำงให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของ
บริษัท ฯ สำมำรถรับข้อมูล ของบริษัทย่อย และบริษัทร่ว มในกำรติด ตำมดูแลข้อมูล เกี่ยวกับ ฐำนะทำง
กำรเงินและผลกำรดำเนินงำน กำรทำรำยกำรเกีย่ วโยง และรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ตลอดจนกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ และรำยกำรที่ มนี ัยสำคัญอื่นใดให้แก่บริษทั ฯ ทรำบโดย
ครบถ้วน ถูกต้อง และภำยในกำหนดเวลำทีส่ มควร ตำมทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรติดตำม
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม โดยบริษทั ฯ ตำมข้อ 3.
(2) เปิ ดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องของตนในส่วนทีเ่ กี่ยว กับควำมสัมพันธ์
และกำรดำเนินธุรกรรมใดๆ ทีอ่ ำจคำดหมำยได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต่อคณะกรรมกำรของบริษัทฯ ภำยในกำหนดเวลำที่บ ริษัท ฯ
ก ำหนดเพื่อ เป็ น ข้อ มูล ประกอบกำรพิจ ำรณำในกำรตัด สิน หรือ อนุ ม ตั ิ ซึ่ง กำรพิจ ำรณำนัน้ จะค ำนึ ง ถึง
ประโยชน์ โดยรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเป็ นสำคัญ ทัง้ นี้ กรรมกำรและผูบ้ ริหำรบริษทั ฯ ต้องไม่มี
ส่วนร่วมอนุมตั ใิ นเรือ่ งทีต่ นเองมีสว่ นได้เสียหรือควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
อนึ่ง กำรกระทำดังต่อไปนี้ซ่งึ เป็ นผลให้กรรมกำรบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมซึง่ เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร
ของบริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่มีค วำมเกี่ย วข้อ งของบุ ค คลดัง กล่ ำ ว ได้ร ับ ผลประโยชน์ ท ำงกำรเงิน อื่น
นอกเหนือจำกทีพ่ งึ ได้ตำมปกติ หรือเป็ นเหตุให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รบั ควำมเสียหำย ให้สนั นิษฐำน
ว่ำเป็ นกำรกระทำทีข่ ดั หรือแย้งกับผลประโยชน์ของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วม อย่ำงมีนยั สำคัญ
(ก) กำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับ กรรมกำรบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งเป็ น
กรรมกำร หรือผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว โดยมิได้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์กำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(ข) กำรใช้ขอ้ มูลของบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมทีล่ ่วงรูม้ ำ เว้นแต่เป็ นข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว
(ค) กำรใช้ท รัพย์ส ิน หรือ โอกำสทำงธุ ร กิจ ของบริษัท ย่อ ย และบริษัท ร่ว ม ในลัก ษณะที่เ ป็ น กำร ฝ่ ำฝื น
หลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบตั ทิ วไปตำมที
ั่
ค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด
(3) ต้องรำยงำนแผนกำรประกอบธุรกิจ กำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเข้ำร่วมลงทุน
กับผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบริษัทฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเป็ นประจำตำมที่กรรมกำรของ
บริษัทฯ กำหนด และเข้ำชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสำร ประกอบกำรพิจำรณำกรณีดงั กล่ำวในกรณี ท่ี
บริษทั ฯ ร้องขอ
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(4) ชีแ้ จง และ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินงำนหรือเอกสำรใดๆ ให้กบั บริษทั ฯ เมื่อ
ได้รบั กำรร้องขอตำมควำมเหมำะสม
11.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสและป้ องกันกำรแสวงหำผลประโยชน์ ส่วนตนจำกกำรใช้ข้ อมูลภำยในของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยทีย่ งั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้ เพือ่ หลีกเลีย่ งข้อครหำเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของ
บุ ค คลภำยในบริษัทฯ และบริษัท ย่อย จึง ได้อ อกระเบียบปฏิบตั ิ เพื่อ ให้กรรมกำร ผู้บ ริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยถือปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยใน
ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไปเปิ ดเผยหรือแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วำ่ โดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อม และไม่วำ่ จะได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็ ำม
2. ห้ำมมิให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยรวมถึงคู่สมรส หรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกัน
ฉันสำมีภริยำ และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว ใช้ข้อมูลภำยในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีหรืออำจมี
ผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ซึ่งยังมิได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชน ไม่ว่ำกำรกระทำดังกล่ำวจะ
กระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื หรือเพื่อให้ผอู้ ่นื กระทำดังกล่ำวโดยตนได้รบั ประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวินยั ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
3. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้ดำเนินกำรแจ้งให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรเข้ำใจและรับทรำบภำระหน้ำทีใ่ นกำรรำยงำนกำร
ถือครองหลักทรัพย์ในบริษทั ฯ ของตนเอง คู่สมรส หรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ รวมถึงนิติ
บุคคลทีต่ นเอง และคู่สมรส หรือผูท้ อ่ี ยู่กนิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ ถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจำนวน
หุ้นทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทกำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่
5) พ.ศ. 2559
4. บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้กำหนดมิให้กรรมกำรและผูบ้ ริหำรของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย รวมถึงคูส่ มรส หรือผูท้ อ่ี ยู่
กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำว ตลอดจนนิตบิ ุคคลทีบ่ ุคคลดังกล่ำว นับรวมถึง คู่สมรส
หรือผูท้ อ่ี ยูก่ นิ ด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะของบุคคลดังกล่ำวถือหุน้ เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมด
ของนิตบิ ุคคลนัน้ ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ก่อนกำรเปิ ดเผยงบกำรเงินให้แก่สำธำรณชนทรำบ
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้แจ้งให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทรำบ
เกีย่ วกับข้อกำหนดข้ำงต้นเรียบร้อยแล้ว
11.7 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
11.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2563 ได้มติอนุ มตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจำปี 2563 คือ สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท ซึง่ เป็ นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยแบ่งเป็ น
1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ บริษทั ฯ 850,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ เฮลทิเนส 850,000 บำท
และทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2564 เมือ่ วันที่ 9 มีนำคม 2564 ได้มติอนุมตั กิ ำรกำหนดค่ำตอบแทนผูส้ อบ
บัญชีประจำปี 2564 คือ สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็ นจำนวนเงิน 3,000,000 บำท ซึง่ เป็ นค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำน
งบกำรเงินระหว่ำงกำลสำหรับงบกำรเงินของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย โดยแบ่งเป็ น
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1. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ บริษทั ฯ 850,000 บำท
2. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ ไอแคร์ เฮลท์ 1,300,000 บำท
3. ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของ เฮลทิเนส 850,000 บำท
11.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2563 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษทั ฯ มีค่ำตรวจสอบงบเสมือนสำหรับปี 2561 สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำนวน 800,000 บำท ทีต่ อ้ งชำระให้กบั สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
11.8 การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำรปฏิบตั ิตำมหลัก กำรก ำกับ ดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกระบวนกำรในกำรทบทวนกำรนำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบททำงธุรกิจอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
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12.

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยเล็งเห็นควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยควำมเชื่อมัน่ ว่ำกำรดำเนินงำนด้ำนควำม
รับผิดชอบต่อสังคมจะเป็ นแนวทำงที่จะนำไปสู่กำรพัฒนำที่ย ั ่งยืนในอนำคต ฝ่ ำยบริหำรจึงได้มนี โยบำยกำรดำเนินธุรกิจโดย
ยึดมันและให้
่
ควำมสำคัญกับหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล้อม และกลุ่มของผูท้ ม่ี สี ว่ นได้เสีย (Stakeholders) ตำม
หลักกำร 8 ข้อ ดังนี้
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ครอบคลุมกำรเคำรพกฎหมำย ปรำศจำกกำรมีส่วนได้
ส่วนเสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรรักษำควำมลับและกำรใช้ขอ้ มูลภำยใน กำรปฏิบตั ติ ่อลูกค้ำและผู้บริโภค กำร
ปฏิบตั ติ ่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรจัดซื้อจัดหำและกำรปฏิบตั ติ ่อคู่ค้ำ ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม กำรปฏิบตั ติ ่อ
พนักงำน กำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน กำรรับกำรให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยและ
สิง่ แวดล้อม ทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กำหนดให้พนักงำนใหม่ทุกคนจะต้อง
ได้รบั กำรอบรมในระหว่ำงกำรปฐมนิเทศ และกำรพัฒนำหลักสูตรอบรมทบทวนสำหรับพนักงำนปั จจุบ ัน เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำพนักงำน
ทุกคนมีควำมตระหนักและเข้ำใจอยูเ่ สมอ เพื่อสร้ำงจิตสำนึกและควำมเข้ำใจของพนักงำน และยังครอบคลุมไปถึงกระบวนกำรวัด
ประสิทธิผลของระบบเพื่อกำรปรับปรุงให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ยังจัดให้มกี ำรสร้ำงจิตสำนึกทัวทั
่ ง้ องค์กร
อย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อและกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำพนักงำนสำมำรถนำจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจไปประยุกต์ในกำร
ทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รปั ชัน่
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยกำรดำเนินกิจกำรให้ถูกต้องตำมกฎหมำย และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุ นให้
พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยปฏิบตั งิ ำนอย่ำงมีคุณธรรมและเป็ นพลเมืองทีด่ ขี องประเทศชำติ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ค่คู ำ้ ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยดำเนินธุรกิจทีถ่ ูกต้องด้วยควำมโปร่งใสด้วยเช่นกัน เพือ่ ให้สงั คมโดยรวมดำเนินไปได้โดยสันติสขุ บริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจึงกำหนดให้กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนเป็ นนโยบำยที่สำคัญอีกนโยบำยหนึ่งของ บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อย และเพื่อสร้ำงควำมมันใจว่
่ ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและกำรติดสินบนได้รบั กำรปฏิบตั อิ ย่ำงเป็ นรูปธรรมอย่ำง
เพียงพอ ทัง้ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563 จึงได้อนุ มตั ิ “นโยบำยต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปั ชัน”
่ เพือ่ ใช้ถอื เป็ นแนวปฏิบตั ิ ดังนี้
2.1 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ต้องไม่กระทำกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อม เช่น กำร
นำเสนอ กำรให้คำมันสั
่ ญญำ กำรขอ กำรเรียกร้อง กำรเรียกหรือรับผลประโยชน์ กำรให้ผลประโยชน์ กำรชักจูงสูก่ ำรกระทำทีผ่ ดิ
ต่อกฎหมำย หรือกำรทำลำยควำมไว้ใจ หรือกำรกระทำอื่นใดทีเ่ ป็ นกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือ
บุคคลอื่น
2.2 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน ต้องปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยของประเทศไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ หำกฝ่ ำฝืนไม่ปฏิบตั ติ ำมนโยบำยนี้ จะต้องถูกพิจำรณำโทษทำง
วินยั และดำเนินคดีตำมกฎหมำยตำมแต่กรณี
2.3 กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำน มีหน้ำทีเ่ ฝ้ ำระวัง และป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันในบริ
่
ษทั ฯ และบริษทั ย่อย
หำกพบเห็น กำรกระท ำทุ จ ริต คอร์ร ัป ชันหรื
่ อ กำรกระท ำที่อ ำจก่ อ ให้เ กิด กำรทุ จ ริต คอร์ร ปั ชัน่ ต้อ งแจ้ง เหตุ หรือ รำยงำนต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชำทันที หรืออำจแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสทีบ่ ริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกำหนด
2.4 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะเก็บรักษำรำยละเอียดของผูแ้ จ้งข้อมูลไว้เป็ นควำมลับ ผูแ้ จ้งข้อมูลทีก่ ระทำด้วยเจตนำที่
ดีต่อบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และมีควำมบริสุทธิ ์ใจ รวมถึงผูท้ ป่ี ฏิเสธกำรกระทำทุจริตคอร์รปั ชันจะได้
่
รบั กำรปกป้ องคุม้ ครองจำก
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และจะไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ จำกกำรกระทำดังกล่ำว
2.5 จัดให้มนี โยบำยและแนวปฏิบตั ิ เพื่อป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชันในรู
่ ปแบบต่ำงๆ เช่น กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง
กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรให้เงินสนุ บสนุ น กำรจ่ำยเงินค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ เป็ นต้น และจัดให้มกี ำรกำกับดูแล
ติดตำมในเรือ่ งดังกล่ำว ให้มคี วำมโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้อง หรือเอือ้ ประโยชน์อย่ำงไม่ถูกต้อง ไม่เหมำะสม

ส่วนที่ 2 หน้ำ 97

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
2.6 จัดให้มรี ะบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอ และเหมำะสม เพือ่ ป้ องกันกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่
เป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
2.7 จัดให้มกี ำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนทุจริตคอร์รปั ชัน่ และมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ หมำะสม
2.8 จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรให้พนักงำน และผู้มสี ่วนได้เสียทรำบถึงนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ และ
สำมำรถแจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอและให้บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้ทรำบ เพือ่ สืบสวนหำข้อเท็จจริงตำมกระบวนกำร และ
นำไปแก้ไขปรับปรุง
2.9 จัดให้มกี ำรพัฒนำระบบกำรบริหำรบุคลำกร สร้ำงค่ำนิยมและวัฒนธรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยมี
กำรสื่อสำรและเผยแพร่ควำมรูแ้ ก่บุคลำกรให้รบั ทรำบและเข้ำใจถึงนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมถึงแนวปฏิบตั ใิ น
ด้ำนจริยธรรม
2.10 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ต้องดำเนินกำรอย่ำงโปร่งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมำย ระเบียบงำน ขัน้ ตอนปฏิบตั ทิ ่บี ริษัท ฯ และ
บริษทั ย่อยกำหนดไว้ รวมทัง้ จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั งิ ำนจัดซือ้ จัดจ้ำงอย่ำงสม่ำเสมอ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีนโยบำยทีจ่ ะปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงำน และหลักกำรเกีย่ วกับ
สิทธิมนุ ษยชนขัน้ พื้นฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถิน่ กำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สีผวิ ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติ
ตระกูล สถำนศึกษำ หรือสถำนะอื่นใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั งิ ำน รวมทัง้ ให้ควำมเคำรพต่อควำมเป็ นปั จเจกชน
และศักดิศรี
์ ของควำมเป็ นมนุษย์
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย ได้ต ระหนั ก อยู่ เ สมอว่ ำ พนั ก งำนทุ ก คนเป็ นทรัพ ยำกรที่ท รงคุ ณ ค่ ำ ที่สุ ด ของ บริษัท ฯ
และบริษทั ย่อยเป็ นปั จจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรบรรลุเป้ ำหมำยของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ดังนัน้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจึงให้
กำรดูแลและกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นธรรมดังนี้
4.1 ด้ำนกำรบริหำรค่ำจ้ำง
ผลตอบแทนและสวัส ดิก ำรต่ ำ งๆ บริห ำรโดยค ำนึ ง ถึง กำรสร้ำ งแรงจู ง ใจให้พ นั ก งำนปฏิบ ัติง ำนอย่ ำ งเต็ม
ควำมสำมำรถ มีควำมเป็ นธรรม เป็ นไปตำมข้อกำหนดของกฎหมำยและมีระบบแบบแผนในกำรปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมำตรฐำนเดียวกัน
มีกำรประเมินและวิเครำะห์ตวั ชีว้ ดั ให้มคี วำมเป็ นปั จจุบนั เหมำะสมกับ ระดับหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบสอดคล้องกับกำรดำเนินธุรกิจ
และอยูใ่ นระดับทีส่ ำมำรถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ำกับอัตรำค่ำตอบแทนของบริษทั อื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน
4.2 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะกำรบริหำรโดยผ่ำน
กระบวนกำรฝึ กอบรม กำรสัมมนำ กำรดูงำน และยังมุ่งมันที
่ จ่ ะสร้ำงกรอบกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเพิม่ ขีดควำมสำมำรถของ
พนักงำนทุกระดับ และเป็ นไปอย่ำงต่อเนื่อง
4.3 ด้ำนกำรจ้ำงงำน กำรปฏิบตั งิ ำน ควำมก้ำวหน้ำในอำชีพกำรงำน
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้กำหนดแนวปฏิบตั ิท่ชี ดั เจนเป็ นมำตรฐำน ตัง้ อยู่บนหลักกำรที่ไม่เลือกปฏิบตั ิและ
สอดคล้องกับกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยให้โอกำสทุกคนอย่ำงเท่ำเทียมกัน ทัง้ ในด้ำนสัดส่วนของหญิง ชำย เชือ้ ชำติ ศำสนำ
ภูมลิ ำเนำเดิม อำยุ สภำพควำมพิกำร ฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคม หรือ คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
4.4 ด้ำนควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในทีท่ ำงำน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ห่วงใยในชีวติ และสุขภำพของพนักงำนทุกคน ดังนัน้ จึงให้ควำมสำคัญในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ควำมสำคัญในกำรรับผิดชอบต่อลูกค้ำ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแนวทำงปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 2 หน้ำ 98

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
-

ส่งมอบผลิตภัณฑ์สนิ ค้ำและให้บริกำรทีม่ คี ุณภำพตรงตำมควำมคำดหมำยของลูกค้ำในรำคำทีเ่ ป็ นธรรม
ให้ขอ้ มูลข่ำวสำรทีถ่ ูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์แก่ลูกค้ำ เพื่อให้ทรำบเกีย่ วกับสินค้ำและบริกำร โดยไม่
มีกำรกล่ำวเกินควำมเป็ นจริงทีเ่ ป็ นเหตุให้ลกู ค้ำเข้ำใจผิดเกีย่ วกับคุณภำพของสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ๆ
ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ มีประสิทธิภำพ และเป็ นทีไ่ ว้วำงใจได้ของลูกค้ำ และจัดให้มรี ะบบกระบวนกำรที่
ให้ลกู ค้ำร้องเรียนเกีย่ วกับปั ญหำทีเ่ กิดขึน้
รักษำควำมลับของลูกค้ำ และไม่นำไปใช้เพือ่ ประโยชน์ของตนเองหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยมิชอบ

6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้ควำมสำคัญต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคมในกำรดูแลรักษำสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย ดำเนินกำรและควบคุมให้กำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดูแล
รักษำสิง่ แวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อกำรดูแลรักษำ และหลีกเลี่ยงกำรทำลำยสิง่ แวดล้อม โดยบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยมีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ลดปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติก โดยกำรงดแจกถุงพลำสติกให้แก่ลกู ค้ำ
2. ลดปริมำณกำรใช้ลงั กระดำษ โดยกำรส่งสินค้ำให้สำขำด้วยลังแบบนำกลับมำใช้ใหม่ได้
3. ลดกำรใช้กระดำษ โดยทำเอกสำรต่ำงๆ บนระบบ ERP แทนเอกสำรในกระดำษ และใช้อเี มลแทนกำรพิมพ์ส่ง
เอกสำรด้วยกระดำษ
4. ลดกำรใช้น้ำมันในกำรเดินทำงมำประชุม โดยกำรใช้โปรแกรม Zoom สำหรับกำรประชุมแทน
5. ลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ ำ โดยกำรปิ ดไฟและแอร์ชว่ งพักกลำงวันของพนักงำนในส่วนสำนักงำน
ปั จจุบนั บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่ได้จดั ทำข้อมูลกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เนื่องจำกกิจกรรมกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่ได้มกี ำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีนยั สำคัญ รวมทัง้ มีกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงข้ำงต้น อย่ำงไรก็ตำม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้มอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรเป็ นผูพ้ จิ ำรณำให้มกี ำรดำเนินกำรทวนสอบกำรประเมินคำร์บอน
ฟุตพริน้ ท์ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยทีอ่ ำจจะทำให้เกิดกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกอย่ำงมีนยั สำคัญตำมควำมเหมำะสม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตระหนักเสมอว่ำชุมชนและสังคมทีเ่ ข้มแข็งมีกำรพัฒนำที่ย ั ่งยืน มีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ใน
ฐำนะเป็ นปั จจัยเอือ้ ต่อกำรดำเนินธุรกิจ โดยบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เข้ำร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้
7.1 ด้ำนสำธำรณสุข : บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้บริจำคยำให้กบั โรงพยำบำลและมูลนิธิต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของโรงพยำบำล และมูลนิธติ ่ำงๆ ดังต่อไปนี้
- บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ร่วมบริจำคยำกับครอบครัวข่ำว 3 ในโครงกำร "ยำเหลือใช้ ต่อลมหำยใจได้" เพือ่ ส่งต่อ
ให้โรงพยำบำลอุง้ ผำง จ.ตำก เพือ่ ใช้รกั ษำผูป้ ่ วยผูย้ ำกไร้
- ร่วมบริจำคตูย้ ำให้กบั มูลนิธเิ พื่อกำรวิจยั และพัฒนำระบบยำ (วพย.) เพื่อมอบตูย้ ำให้กบั โรงเรียนใน 3 จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ใน โครงกำร "ตู้ยำเพื่อน้ อง 3 จังหวัดชำยแดนใต้" เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งในกำรช่วยดูแลรักษำ
อำกำรเจ็บป่ วยของเด็กและเยำวชนในโรงเรียนและประชำชนในพืน้ ที่
- ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือสังคม
โดยเข้ำร่วมกับโครงกำร “ช่วยด้วย!” ซึ่งเป็ นโครงกำรที่รเิ ริม่ โดย บริษทั ด็อกเตอร์ เอทูแซด จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ที่ดำเนินธุรกิจแอพพลิเคชัน่ Doctor A to Z ระบบปรึกษำแพทย์ออนไลน์ โดยร่วมกับแพทย์โควิดจิต
อำสำกว่ำ 400 ท่ำน พันธมิตรภำคเอกชนกว่ำ 20 บริษทั ชัน้ นำในแต่ละอุตสำหกรรม ในกำรดูแล monitoring
ผูป้ ่ วย โดยจะมีกำรจัดส่งอำหำร 3 มือ้ ตลอด 14 วันให้กบั ผูป้ ่ วย และมอบชุดยำและเวชภัณฑ์ทจ่ี ำเป็ น 1 ชุดต่อ
1 ผูป้ ่ วยท่ำน และหำกผูป้ ่ วยถูกประเมินเป็ นผูม้ เี สีย่ งสูง จะมีทมี งำนประเมินลงทะเบียนเข้ำระบบ 1422 เพือ่ เข้ำ
ขัน้ ตอนกำรจัดสรรเตียงอย่ำงเร่งด่วนสำหรับผูป้ ่ วยที่มคี วำมเสีย่ งสูงและมีโอกำสเสียชีวติ ได้ รวมถึงรถพยำบำล
ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ท่ตี ้องมีก ำรเคลื่อ นย้ำยผู้ป่วย โดยกลุ่ ม บริษัทได้ร่วมบริจำค Besuto Mouth Spray จ ำนวน
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1,000 ขวด ให้เป็ นส่วนหนึ่งในชุดยำและเวชภัณฑ์ทจ่ี ำเป็ น และกลุ่มบริษทั เป็ นส่วนทีค่ อยจัดเตรียมชุดยำและ
เวชภัณฑ์ทจ่ี ำเป็ นให้กบั โครงกำร “ช่วยด้วย!”
7.2 ด้ำนกำรศึกษำ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำและมีกำรบริจำคเงินให้แก่ระบบกำรศึกษำ
ดังนี้
- บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เป็ นแหล่งฝึ กงำนของนิสติ นักศึกษำเภสัชศำสตร์หลำยสถำบัน เพื่อพัฒนำศักยภำพ
ของบุคลำกรด้ำนเภสัชกรรม ถึงแม้ว่ำในช่วงสถำนกำรณ์โควิด-19 นิสติ นักศึกษำจะไม่สำมำรถเข้ำมำฝึกงำนที่
สำขำของกลุ่มบริษทั ได้ ทำงกลุ่มบริษทั จึงเปลีย่ นรูปแบบเป็ นกำรฝึกงำนออนไลน์ โดยให้ Case study กับนิสติ
นัก ศึก ษำคณะเภสัช ศำสตร์ ไปค้น คว้ำหำค ำตอบแล้ว กลับ มำน ำเสนอ รวมถึง มำแลกเปลี่ย นควำมคิดกับ
บุคลำกรเภสัชกรของกลุ่มบริษทั ผ่ำนโปรแกรม Zoom
- บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ให้ควำมร่วมมือกับมูลนิธกิ องทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ ในกำรวำงกล่องรับบริจำค
หน้ำร้ำนยำทุกสำขำ เพื่อสนับสนุ นทุนกำรศึกษำใต้ฟ้ำเดีย วกัน ช่วยเหลือเด็กนักเรียนกำพร้ำทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้
- บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย มีโ ครงกำรให้เ ภสัช กรออกให้ค วำมรู้เ รื่อ งกำรใช้ย ำที่ถู ก ต้อ งแก่ นั ก เรีย น ตำม
สถำนศึกษำต่ำงๆ
7.3 ด้ำนพุทธศำสนำ : บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ได้บริจำคเงินให้กบั วัดต่ำงๆ เพือ่ เป็ นกำรทำนุบำรุงพระศำสนำ
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิ ดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม
และผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย สนับสนุ นให้มนี วัตกรรมทัง้ ในระดับกระบวนกำรทำงำนในองค์กร และในระดับควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กร ซึ่งหมำยถึงกำรทำสิง่ ต่ำงๆ ด้วยวิธใี หม่ๆ และยังอำจหมำยถึงกำรเปลีย่ นแปลงทำงควำมคิด กำรผลิต เพื่อเพิม่
มูลค่ำเป้ ำหมำยของนวัตกรรมคือกำรเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อทำให้สงิ่ ต่ำงๆ เกิดเปลี่ยนแปลงในทำงทีด่ ขี ้นึ ก่อผลิตผลที่
เพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด
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13.

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
13.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ 1/2564 เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทัง้ สำมท่ำนเข้ำ
ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั โดยทำกำรซักถำมข้อมูล
จำกฝ่ ำยบริหำร แล้วสรุปได้วำ่ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน ประกอบด้วย
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
2. กำรประเมินควำมเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. กำรควบคุมกำรปฏิบตั งิ ำน (Control Activities)
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
คณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำกลุ่มบริษทั มีระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอและเหมำะสม โดยกลุ่มบริษทั ได้จดั ให้มี
บุคลำกรอย่ำงเพียงพอทีจ่ ะดำเนินกำรตำมระบบดังกล่ำวได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถทำให้กำรดำเนินกิจกำรของกลุ่มบริษทั
เป็ นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีควำมโปร่งใส นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังจัดให้มี
ระบบกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทเพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่ำจะสำมำรถป้ องกันทรัพย์สนิ ของกลุ่มบริษัทจำกกำรที่
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี ำนำจ รวมถึงกำรมีระบบกำรควบคุมดูแลทีเ่ พียงพอในเรือ่ งกำรทำธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน
13.2 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในกำรพิจำรณำแบบประเมินควำมพอเพียงของระบบควบคุมภำยในของบริษทั ฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ฯ
1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุ มภำพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่ ำนเข้ำร่วมประชุ มด้วยนัน้ กรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคี วำมเห็นแตกต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษทั แต่อย่ำงใด
13.3 การดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
กลุ่ ม บริษัท มีค ณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อ ท ำหน้ ำ ที่ส อบทำนให้ ก ลุ่ ม บริษัท มีร ะบบกำรควบคุ ม ภำยในและกำร
ตรวจสอบภำยในทีเ่ หมำะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทำนกำรปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำดหลัก ทรัพ ย์แ ละกฎหมำยที่เ กี่ย วข้อ งกับ ธุ ร กิจ ของ กลุ่ ม บริษัท โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อพิจำรณำและดำเนินกำรให้มรี ำยงำนทำงกำรเงินที่
ถูกต้องและมีกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงกำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ ในกำร
ประชุมจะมีผสู้ อบบัญชีเข้ำร่วมประชุมเพือ่ ให้ขอ้ สังเกตจำกกำรตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษทั
เพื่อให้ระบบควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัท เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ กลุ่มบริษัท ได้ว่ำจ้ำงบริษัท พีแอนด์แอล
อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษัท พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด เพื่อ ทำหน้ ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทั ตัง้ แต่เดือน พฤษภำคม ปี 2563 โดยผูต้ รวจสอบภำยในดังกล่ำวได้จดั ทำรำยงำนผลกำรประเมินและตรวจสอบระบบ
ควบคุมภำยในของกลุ่มบริษัทและนำเสนอรำยงำนให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบโดยตรงอย่ำงต่อเนื่องเป็ นประจำทุก
ไตรมำส ซึง่ กลุ่มบริษทั ได้ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงระบบกำรปฏิบตั งิ ำนในฝ่ ำยต่ำงๆ ตำมข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภำยในมำ
โดยตลอด

ส่วนที่ 2 หน้ำ 101

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
13.4 ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผูต้ รวจสอบภายใน
ในระหว่ำงวันที่ 1 0 มิถุนำยน – 5 สิงหำคม 2563 ผูต้ รวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบกำรควบคุม ภำยในของกลุ่ม
บริษทั โดยภำพรวมของประเด็นทีต่ รวจสอบและต้องปรับปรุงจำกกำรตรวจสอบภำยในครัง้ นี้ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั
ระบบทีต่ รวจสอบ
จำนวน
ระดับควำมเสีย่ ง
หัวข้อที่
สูง
ปำน
ต่ำ
ไม่พบ
ตรวจสอบ
กลำง
ควำม
เสีย่ ง
ทัง้ กลุ่มบริษทั
กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
14
9
5
บริษทั เฮลท์ลดี
จำกัด (มหำชน)

บริษทั ไอแคร์
เฮลท์ จำกัด

บริษทั เฮลทิเนส
จำกัด

กำรประเมิ น กำรควบคุ ม ภำยในโดยรวม ซึ่ ง
ครอบคลุมเรือ่ ง
(1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (2) กำรรำยงำนผล
กำรด ำเนิ น งำนไปยัง บริษัท แม่ (3) สัญ ญำหรือ
ข้อตกลง (4) กำรควบคุมทำงด้ำนรำยได้ (5) กำร
ควบคุ ม ทำงด้ ำ นรำยจ่ ำ ย (6) กำรควบคุ ม ด้ ำ น
สินทรัพย์ถำวร (7) นโยบำย/ ระเบียบและขัน้ ตอน
กำรปฏิบตั งิ ำนเกีย่ วกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(8) แผนผังโครงสร้ำงองค์กร /โครงสร้ำงหน่วยงำน
/ ขอบเขตอำนำจหน้ำที่
วงจรรำยได้
วงจรรำยจ่ำย
วงจรกำรบริหำรสินค้ำ และคลังสินค้ำ
วงจรกำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร
วงจรกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคล
กำรประเมิ น กำรควบคุ ม ภำยในโดยรวม ซึ่ ง
ครอบคลุมเรื่อง (1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม (2)
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนไปยังบริษทั แม่ (3)
สัญ ญำหรือ ข้ อ ตกลง (4) กำรควบคุ ม ทำงด้ ำ น
รำยได้ (5) กำรควบคุมทำงด้ำนรำยจ่ำย (6) กำร
ควบคุมด้ำนสินทรัพย์ถำวร (7) นโยบำย/ ระเบียบ
และขัน้ ตอนกำรปฏิบ ัติง ำนเกี่ย วกับ กำรบริห ำร
ทรัพยำกรบุ ค คล (8) แผนผัง โครงสร้ำงองค์กร /
โครงสร้ำงหน่วยงำน / ขอบเขตอำนำจหน้ำที่

8

5

2

-

1

15
18
8
12
13
8

4
6
4
3
7
5

7
8
4
8
5
2

1
1
-

3
3
1
1
1

โดยผูต้ รวจสอบภำยในได้มขี อ้ เสนอแนะแก่กลุ่มบริษทั เพื่อแก้ไขปรับปรุงในกำรดำเนินงำน และได้นำเสนอผลกำร
ตรวจในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 3/2563 ในวันที่ 14 สิงหำคม 2563 และในช่วงระหว่ำงวันที่ 8 ตุลำคม – 6
พฤศจิกำยน 2564, วันที่ 2 ธันวำคม – 24 ธันวำคม 2563 และ วันที่ 26 มกรำคม – 15 กุมภำพันธ์ 2564 ผูต้ รวจสอบภำยในได้
เข้ำตรวจติดตำมระบบทุกวงจรของกลุ่มบริษทั ซึ่ง กลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุงประเด็นต่างๆ ทัง้ หมดครบถ้วน
แล้ว และมีความเห็นว่าระบบการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั มีความเหมาะสม โดยได้นำเสนอผลกำรตรวจติดตำมในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบดังนี้
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กำรประชุ ม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 4/2563 ใน
วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
กำรประชุ ม คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 ใน
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

- กำรประเมินกำรควบคุมภำยในโดยรวมของบริษทั ฯ และเฮลทิเนส
- วงจรกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล ของ ไอแคร์ เฮลท์
-

กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของกลุม่ บริษทั
วงจรรำยได้ ของ ไอแคร์ เฮลท์
วงจรรำยจ่ำย ของ ไอแคร์ เฮลท์
วงจรกำรบริหำรสินค้ำ และคลังสินค้ำ ของ ไอแคร์ เฮลท์
วงจรกำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร ของ ไอแคร์ เฮลท์

และในช่วงระหว่ำงวันที่ 17 มีนำคม 2564 – 1 0 พฤษภำคม 2564 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบระบบกำร
ปฏิบตั งิ ำนสำขำ – ธุรกิจร้ำนขำยยำ เพื่อเสริมสร้ำงและปรับปรุงระบบกำรควบคุมภำยในให้มปี ระสิทธิภำพ ตลอดจนสำมำรถ
รับรองกำรทำงำนในองค์กรได้อย่ำงเป็ นปั จจุบนั โดยได้นำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่
2/2564 ในวันที่ 14 พฤษภำคม 2564 โดยผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็น ว่ำระบบกำรดำเนินงำนกำรปฏิบตั งิ ำนสำขำ – ธุรกิจ
ร้ำนขำยยำ มีควำมเหมำะสม ไม่พบประเด็นทีม่ คี วำมเสีย่ งแต่อย่ำงใด
และในช่วงระหว่ำงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564 – 30 มิถุนำยน 2564 ผูต้ รวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบระบบกำรบริหำร
สินค้ำคงคลัง โดยได้นำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2564 ในวันที่ 13 สิงหำคม 2564
แล้ว โดยผูต้ รวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำระบบกำรบริหำรสินค้ำคงคลัง มีควำมเหมำะสม ไม่พบประเด็นทีม่ คี วำมเสีย่ งแต่ อย่ำง
ใด
และในช่วงระหว่ำงวันที่ 2 – 23 กันยำยน 2564 ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบระบบวงจรรำยจ่ำย โดยได้
นำเสนอผลกำรตรวจสอบในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 5/2564 ในวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 แล้ว โดยผู้
ตรวจสอบภำยในมีควำมเห็นว่ำ ระบบวงจรรำยจ่ำย มีควำมเหมำะสม ไม่พบประเด็นทีม่ คี วำมเสีย่ งแต่อย่ำงใด ซึ่งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้มกี ำรนำเสนอผลกำรตรวจสอบระบบควบคุมภำยในต่อคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ทุก
ครัง้ ทีไ่ ด้รบั ผลกำรตรวจจำกผูต้ รวจสอบภำยใน
โดยผลกำรตรวจสอบและติดตำมทีส่ ำคัญสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
วงจรรายได้
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1. มีกำรจัดทำอำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุ มตั ิเกี่ยวกับระบบงำนวงจรรำยได้ไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร แต่ไม่พบหลักฐำนกำรพิจำรณำอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
อีกทัง้ อำนำจอนุ มตั ิยงั ไม่ครอบคลุมกระบวนกำรที่สำคัญ และอำนำจดำเนินกำรที่
กำหนด บำงหัวข้อให้อำนำจประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรแบบไม่จำกัดวงเงิน
2. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรกำหนดรำคำขำย”
1) มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ รำคำขำยสินค้ำหน้ำร้ำนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
แต่ยงั ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจ และยังไม่ครอบคลุมกำรตัง้ รำคำขำยสินค้ำ
ทีผ่ ่ำนกำรขำยจำกคลังสินค้ำ (ขำยส่ง) และกำรขำยเฉพำะกลุ่ม (End User-ลูกค้ำ
องค์กร (บริษทั ทีที เมดิคอล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด))
รวมถึงกรณีมกี ำรปรับเปลีย่ นรำคำขำยสินค้ำ
2) มีกำรกำหนดให้พนักงำนแผนกจัดซื้อตัง้ รำคำขำยสินค้ำ ตำมหลักเกณฑ์ก ำร
ตัง้ รำคำขำยสินค้ำ หน้ ำร้ำน แต่ไม่ได้กำหนดผู้มีหน้ ำที่สอบทำนควำมถูกต้อง
หลังจำกทีม่ กี ำรตัง้ รำคำทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน
3) จำกกำรตรวจสอบแบบประเมินขึ้นทะเบียนสินค้ำใหม่ในระบบ (กำรตัง้ รำคำ)
เปรีย บเทีย บกับ หลัก เกณฑ์ก ำรตัง้ รำคำขำยสิน ค้ำ หน้ ำ ร้ำ น พบว่ ำ เอกสำร
“แบบประเมินเพื่อประกอบกำรพิจำรณำขึ้นทะเบียนสินค้ำในระบบ” ไม่อ้ำงอิง
รหัสสินค้ำ ที่มีกำรสร้ำ งใหม่ในระบบทุกรำยกำร และสินค้ำ บำงรำยกำรมีกำร
กำหนดรำคำขำยไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์กำรตัง้ รำคำขำยหน้ำร้ำนทีก่ ำหนด
3. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรควบคุมเงินสดรับ” ในส่วนของกำรตรวจนับเงิน
สำรองทอน พบว่ำ
1) ยังไม่มกี ำรจัดทำหนังสือตัง้ วงเงินสำรองทอนประจำสำขำหน้ำร้ำน และกำหนด
ผูร้ บั ผิดชอบไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง
ปำนกลำง

สูง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

บริษัทฯ มีกำรจัดทำตำรำงอำนำจอนุ มตั ิเ กี่ย วกับ ระบบวงจรรำยได้ไ ว้เ ป็ น มีกำรควบคุมภำยใน
ลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน และครอบคลุมกระบวนกำรทีส่ ำคัญ ซึง่ ผ่ำนกำร ทีเ่ พียงพอ
พิจำรณำอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ แล้ว อีกทัง้ อำนำจดำเนินกำรมีกำร
กำหนดวงเงินในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงชัดเจน
มีกำรควบคุมภำยใน
1) มีกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรตัง้ รำคำขำยสินค้ำหน้ำร้ำนไว้เป็ นลำยลักษณ์ ทีเ่ พียงพอ
อักษร ที่ผ่ำ นกำรอนุ ม ตั ิจำกผู้มีอำนำจ โดยครอบคลุ มกำรตัง้ รำคำขำย
สินค้ำทีผ่ ่ำนกำรขำยจำกคลังสินค้ำ (ขำยส่ง) และกำรขำยเฉพำะกลุ่ม (End
User-ลูกค้ำ องค์กร (บริษัท ทีที เมดิค อล แอนด์ เวลแฟร์ แมเนจเม้น ท์
(ไทยแลนด์) จำกัด)) รวมถึงกรณีมกี ำรปรับเปลีย่ นรำคำขำยสินค้ำ
2) มีกำรกำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกำรตัง้ รำคำขำยและผูร้ บั ผิดชอบในกำรสอบ
ทำนควำมถู ก ต้อ งหลัง จำกมีก ำรตัง้ รำคำที่เ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรอย่ำ ง
ชัดเจน
3) จำกกำรตรวจติด ตำม พบว่ ำ เอกสำร ”แบบประเมิน เพื่อ ประกอบกำร
พิจำรณำขึ้นทะเบีย นสินค้ำ ในระบบ” มีค วำมครบถ้วนและได้มีกำรระบุ
รหัสสินค้ำไว้อย่ำงชัดเจน ในส่วนของกำรตัง้ รำคำขำยเป็ นไปตำมระเบียบที่
กำหนด และผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจทุกรำยกำร

ปำนกลำง

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
1) มีกำรจัดทำหนัง สือแต่ง ตัง้ วงเงิน สำรองทอนประจำสำขำหน้ ำ ร้ำ น และ
กำหนดผูร้ บั ผิดชอบไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ผ่ำนกำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจ
อย่ำงชัดเจน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
2) มีกำรกำหนดให้หน่ วยงำนตรวจสอบของบริษัทฯ สุ่มตรวจนับเงินสำรองทอน
สำขำหน้ำร้ำน แต่ยงั ไม่มกี ำรกำหนดรอบระยะเวลำ และหลักฐำนในกำรตรวจนับ
ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน
4. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้และกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ” พบว่ำ
1) ยัง ไม่มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกระบวนกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำ งเกินกำหนดไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน
2) ยังไม่มกี ำรจัดทำนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อย่ำงชัดเจน
5. บริษทั ฯ ยังไม่มกี ำรจัดทำตำรำงสิทธิหน้
์ ำที่และอำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบ
สำรสนเทศไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

2) มีกำรกำหนดให้หน่ วยงำนตรวจสอบของบริษัทฯ สุ่มตรวจนับเงิ นสำรอง
ทอนสำขำหน้ำร้ำนและจัดทำหลักฐำนกำรตรวจนับไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อย่ำงชัดเจน
ปำนกลำง

สูง

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
1) มีกำรกำหนดขัน้ ตอนกระบวนกำรติดตำมลูกหนี้ค้ำ งเกินกำหนดไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน และมีกำรติดตำมลูกหนี้คำ้ งเกินกำหนดโดย
บันทึกผลกำรติดตำม ในโปรแกรม Excel อย่ำงชัดเจน
2) มีกำรจัดทำนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อย่ำงชัดเจน
มีกำรจัดทำคู่มือตำรำงสิทธิผู้ใช้ง ำนโปรแกรม Navision ไว้เ ป็ นลำยลักษณ์ มีกำรควบคุมภำยใน
อักษรทีผ่ ่ำนกำรอนุมตั โิ ดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรอย่ำงชัดเจน
ทีเ่ พียงพอ

วงจรรายจ่าย
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กระบวนกำรคัดเลือกและขึน้ ทะเบียนผูข้ ำยรำยใหม่/
กำรประเมินผูข้ ำยรำยเดิมประจำปี ” พบว่ำ
1) จำกกำรสอบทำนทะเบียนผูข้ ำย
• มีรหัสผูข้ ำยมีกำรขำดหำย ไม่ต่อเนื่องเป็ น Running Number
• รหัสผูข้ ำยบำงรำยไม่เป็ นไปตำมมำตรฐำนเดียวกัน
• บำงส่วนระบุขอ้ มูลในทะบียนผูข้ ำย ไม่ครบถ้วน
• ไม่มกี ำหนดผูร้ บั ผิดชอบในกำรจัดทำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง
ปำนกลำง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข
มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

1) จำกกำรตรวจติดตำมทะเบียนผูข้ ำย ทีเ่ กิดขึน้ ในเดือน ธ.ค. 2563 พบว่ำ
• รหัสผูข้ ำยมีกำร Running Number ต่อเนื่องกันทุกรำยกำร
• พบกำรกำหนดรหัสผูข้ ำยเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนด
• มีก ำรระบุ ร ำยละเอีย ดของผู้ข ำยที่ย ัง ใช้ง ำนอยู่ใ นระบบครบถ้ว น
เรียบร้อย และทำกำรยกเลิก Inactive รำยกำรทีไ่ ม่ใช้งำนร้อยแล้ว
• จำกกำรสอบทำนกำรสร้ำงฐำนข้อมูลผูข้ ำยในระบบ พบว่ำ กำรสร้ำง
ฐำนข้อมูลผูข้ ำยคือฝ่ ำยจัดซือ้ และฝ่ ำยบัญชีตำมหน้ำทีท่ ก่ี ำหนด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
2) ยังไม่มกี ระบวนกำรประเมินผูข้ ำยรำยเดิมไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษณอย่ำงชัดเจน
นอกจำกนี้ ยัง ไม่ มีก ำรจัด ท ำทะเบีย นผู้ข ำยที่ผ่ ำ นกำรอนุ ม ัติจ ำกผู้มีอ ำนำจ
(Approved Vendor List)
2. มีกระบวนกำรจัดซื้อสินค้ำเพื่อขำยไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ยกเว้น กรณีซ้อื ทัวไป
่
และซื้อสินทรัพย์ อีกทัง้ ไม่มกี ำรกำหนดระเบียบกำรเปรียบเทียบรำคำก่อนทำกำร
สังซื
่ อ้ ทีช่ ดั เจน

3. จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรสังซื
่ ้อคงค้ำง พบว่ำมีรำยกำรคงค้ำงรับสินค้ำ ซึง่ ยังไม่
มีก ำรติด ตำมรำยกำรสังซื
่ ้ อ คงค้ำ งไว้เ ป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษรน ำเสนอให้ผู้บ ริห ำร
รับทรำบอย่ำงสม่ำเสมอ

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

ปำนกลำง

ปำนกลำง

2) จำกกำรตรวจติดตำม มีกำรประเมินผูข้ ำยประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ซึง่
มีกำรจัดทำเอกสำร "แบบประเมินผู้ขำยที่อยู่ใน AVL" และมีกำรจัดท ำ
สรุปผลกำรประเมินผูข้ ำยไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน
มีกำรจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั ิงำนเกี่ยวกับ ระบบกำรจัดซื้อ จัดจ้ำงอื่นๆ โดยมี
ขัน้ ตอนกำรสังซื
่ ้อไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน โดยกำหนดให้มกี ำร
เปรียบเทียบรำคำอย่ำงน้อย 2 รำย หำกซื้อสินค้ำ/บริกำรมูลค่ำต่อหน่วยตัง้ แต่
3, 0 0 0 บำทขึ้นไป และจัดทำแบบสรุปผลกำรเปรียบเทียบรำคำก่อนจัดทำ
ใบสังซื
่ อ้ เสนอให้ผมู้ อี ำนำจพิจำรณำอนุมตั สิ งซื
ั ่ อ้
มีกำรกำหนดให้ทุกสิ้นเดือน เจ้ำหน้ำที่จดั ซื้อจัดทำสรุปรำยกำรสังซื
่ ้อคงค้ำง
โดยระบุสำเหตุและผลกำรติดตำมส่งให้หวั หน้ำจัดซื้อรับทรำบ โดยจำกกำร
สอบทำนรำยงำนกำรสังซื
่ ้อคงค้ำงรับสินค้ำ ณ วันที่ 3 0 พฤศจิกำยน 2563
พบว่ำ มีกำรติดตำมและระบุสำเหตุคงค้ำงไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอยำงชัดเจน

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

วงจรการบริ หารสิ นค้า และคลังสิ นค้า
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1. มีกำรจัดทำอำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุ มตั ไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร อย่ำงไรก็ตำม
อำนำจอนุมตั ยิ งั ไม่ครอบคุลมบำงกระบวนกำรทีส่ ำคัญ
2. จำกกำรเปรียบเทียบปริมำณขัน้ ต่ ำและปริมำณสูงสุด กับ Stock On Hand ในกำร
กำหนดปริมำณสินค้ำคงคลัง ทีค่ ลังสินค้ำ พบว่ำ
1) ไม่มกี ำรกำหนดปริมำณขัน้ ต่ำและปริมำณสูงสุดของสินค้ำบำงรำยกำร
2) พบรำยกำรสินค้ำบำงรำยกำรทีม่ ตี ่ำกว่ำปริมำณขัน้ ต่ำหรือสูงกว่ำปริมำณสูงสุดที่
กำหนดไว้

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง
สูง

ปำนกลำง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

มีกำรจัดทำตำรำงอำนำจอนุมตั ิ เกีย่ วกับกำรบริหำรคลังสินค้ำและสินค้ำไว้เป็ น มีกำรควบคุมภำยใน
ลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำรทีส่ ำคัญ โดยผ่ำนกำรอนุ มตั ิ จำก ทีเ่ พียงพอ
ผูม้ อี ำนำจอย่ำงชัดเจน
มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
1) รำยกำรสินค้ำที่ไม่มกี ำรกำหนดจำนวนขัน้ ต่ ำและจำนวนสูงสุดของสินค้ำ
เป็ นรำยกำรทีย่ กเลิกกำรจำหน่ำย
2) รำยกำรสินค้ำทีม่ ปี ริมำณต่ำกว่ำปริมำณขัน้ ต่ำทีก่ ำหนด เป็ นรำยกำรสินค้ำ
ทีม่ กี ำรสังซื
่ ้อและอยู่ระหว่ำงกำรรอรับสินค้ำ และในส่วนของรำยกำรสินค้ำ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

ทีม่ จี ำนวนสูงกว่ำจำนวนสูงสุดทีก่ ำหนด เนื่องจำกเป็ นรำยกำรสินค้ำพิเศษ
ทีส่ งผลิ
ั ่ ต (สินค้ำประเภทหน้ำกำกและเจลล้ำงมือของแบรนด์ Besuto )
3. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรจัดเก็บสินค้ำ” พบว่ำ
1) จำกกำรตรวจสอบคลังสำนักงำนใหญ่ พบประเด็นดังนี้
• มีกำรจัดวำงสินค้ำประเภทเดียวกัน แต่จดั วำงหลำยพืน้ ที่
• กล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่ได้ใช้งำนมีกำรจัดเก็บปะปนกับสินค้ำ
• มีกำรจัดเก็บสินค้ำของแถม (ของสมนำคุณจำก Supplier ซึ่งเป็ นแก้วน้ ำ
หรือกล่องอำหำร) ภำยในห้องครัว
• มีกำรจัดวำงสินค้ำปะปนกันระหว่ำงบริษทั ภำยในเครือ
• พบสินค้ำถูกสัตว์พำหะกัด (สินค้ำทีไ่ ด้รบั ควำมเสียหำยเป็ นกล่องสินค้ำของ
ผลิตภัณฑ์ทชิ ชูเปี ยกและทิชชูผสมแอลกอฮอล์)

ปำนกลำง
1) จำกกำรตรวจติดตำมคลังสินค้ำสำนักงำนใหญ่ พบว่ำ
• สินค้ำประเภทเดียวกัน มีกำรจัดวำงหลำยพืน้ ที่ แต่มกี ำรติดป้ ำยบ่งชี้
ทีส่ นิ ค้ำไว้อย่ำงชัดเจนทัง้ นี้ เนื่องจำกพืน้ ทีไ่ ม่เพียงพอต่อกำรจัดเก็บ
จึงต้องจัดวำงไว้หลำยพืน้ ที่
• ไม่พบกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ม่ได้ใช้งำนจัดเก็บปะปนกับสินค้ำ
• ไม่พบกำรจัดเก็บสินค้ำภำยนอกพืน้ ทีค่ ลังสินค้ำ
• มีกำรแบ่งแยกพืน้ ทีใ่ นกำรจัดวำงสินค้ำของบริษทั ภำยในเครือ และมี
กำรติดป้ ำย TAG ทีร่ ะบุถงึ สินค้ำของบริษทั ในเครือไว้อย่ำงชัดเจน
• สภำพของสินค้ำ มีค วำมสมบูรณ์ ไม่มีร่องรอยของสัต ว์พำหะ (ได้
ดำเนินกำรปรับปรุงคลังสินค้ำช่วงเดือนกันยำยน 2563)
2) มีกำรจัดทำแผนผัง Location ภำยในคลังสินค้ำ ไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร
อย่ำงชัดเจนโดยผ่ำนกำรพิจำรณำลงนำมอนุมตั จิ ำกประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำย
ปฎิบตั กิ ำร ทัง้ นี้จำกกำรประเมินพืน้ ที่ภำยในคลังสินค้ำ พบว่ำ พื้นที่ และ
กำรจัดเก็บสินค้ำภำยในคลัง มีควำมสอดคล้องกับแผนผัง Location อย่ำง
เป็ นปั จจุบนั

2) มีกำรจัดทำแผนผัง Location ภำยในคลังสินค้ำ แต่ยงั ไม่เป็ นปั จจุบนั รวมถึงไม่มี
กำรอนุมตั ิ และวันทีบ่ งั คับใช้อย่ำงชัดเจน

4. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรตรวจนับสินค้ำ” พบว่ำ
1) คลัง สินค้ำ มีกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรตรวจนับประจ ำเดือน แต่ไม่มีกำรจัด ท ำ
สรุปผลกำรตรวจนับเพื่อเสนอให้ผมู้ อี ำนำจพิจำรณำอนุ มตั เิ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
อย่ำงชัดเจน

สูง

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
1) คลังสินค้ำมีกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรตรวจนับประจำเดือนไว้เป็ นลำยลักษณ์ ทีเ่ พียงพอ
อัก ษรอย่ ำ งชัด เจนและมีก ำรจัด ท ำสรุ ป ผลกำรตรวจนั บ เสนอประธำน
เจ้ำ หน้ ำ ที่ฝ่ ำยปฎิบ ัติก ำรอนุ ม ัติ พร้อ มกับ แนบสำเหตุ (Excel File) ให้
รับทรำบทำง Email

2) สำขำมีกำรจัดทำสรุป ผลกำรตรวจนับ แต่ไม่ได้ระบุสำเหตุของผลต่ำ งไว้เป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร และไม่พบหลักฐำนกำรอนุมตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจอย่ำงชัดเจน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

3) ยังไม่มกี ำรกำหนดให้มกี ำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือคลังสินค้ำและสำขำหน้ำร้ำน
ประจำปี รว่ มกับฝ่ ำยบัญชีอย่ำงชัดเจน

5. คลังสินค้ำ (สำนักงำนใหญ่) ยังไม่มกี ำรจัดทำสรุปรำยกำรสินค้ำไม่เคลื่อนไหว และ
ระบุสถำนะกำรดำเนินกำรให้ผู้บริหำรรับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ ทัง้ นี้ พบสินค้ำไม่
เคลื่อนไหวนำนเกินกว่ำ 6 เดือน (เป็ นสินค้ำของแถม และวัสดุ ของอุปกรณ์ ดูแล
ผูป้ ่ วย เช่น มือจับวอคเกอร์ผูส้ ูงอำยุ ล้อรถเข็นผูป้ ่ วย เป็ นต้น ) รวมถึง ยังไม่มกี ำร
กำหนดแนวทำงปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรชัดเจน

ปำนกลำง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

2) สำขำมีกำรจัดทำสรุปผลกำรตรวจนับใน Excel ทีร่ ะบุสำเหตุของผลต่ำงส่ง
ให้กบั ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยปฎิบตั ิกำรเพื่อจัดทำเอกสำร Memo ให้ประธำน
เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฎิบตั กิ ำรรับทรำบ
3) กำหนดให้มกี ำรตรวจนับสินค้ำประจำปี โดยคลังสินค้ำและสำขำร่วมกับ
ฝ่ ำยบัญชีของบริษทั ปี ละ 2 ครัง้
คลังสินค้ำ (สำนักงำนใหญ่) มีกำรจัดทำสรุปรำยกำรสินค้ำไม่เคลื่อนไหว และ มีกำรควบคุมภำยใน
ระบุสถำนะกำรดำเนินกำรให้ผบู้ ริหำรรับทรำบเป็ นประจำเดือน
ทีเ่ พียงพอ

วงจรการบริ หารสิ นทรัพย์ถาวร
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1. มีกำรจัดทำตำรำงอำนำจอนุมตั ิ เกีย่ วกับกำรบริหำรทรัพย์สนิ ถำวรไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษร โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ตำม อำนำจ
อนุมตั ยิ งั ไม่ครอบคุลมบำงกระบวนกำรทีส่ ำคัญ
2. จำกกำรสอบทำนทะเบียนสินทรัพย์ถำวร พบว่ำมีกำรจัดทำทะเบียนสินทรัพย์ใน
ระบบ Navision ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร แต่ไม่ได้ระบุรำยละเอียดครบทุกรำยกำร
และรหัสสินทรัพย์ขำดหำย ไม่เป็ น Running Number ต่อกันบำงรำยกำร
3. ยังไม่มกี ำรจัดทำแผนกำรตรวจนับสินทรัพย์ถำวรประจำปื 2563 ไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษรอย่ำงชัดเจน
4. จำกกำรสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ประจำนักงำนใหญ่และสำขำ ผู้ตรวจสอบภำยในไม่
สำมำรถสุ่มตรวจนับสินทรัพย์ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจำกยังมีกำรติดรหัส

ระดับ
ควำมเสีย่ ง
สูง

ปำนกลำง

ปำนกลำง
สูง

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

มีกำรจัดทำตำรำงอำนำจอนุ มตั ิ เกีย่ วกับกำรบริหำรทรัพย์สนิ ถำวรไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน ซึ่งผ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำร บริษทั ฯ โดย
ได้ ด ำเนิ น กำรทบทวนเพิ่ ม อ ำนำจ ในตำรำงอ ำนำจอนุ ม ัติ ใ ห้ ค รบคลุ ม
กระบวนกำรทีส่ ำคัญแล้ว
มีกำรจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยระบุรำยละเอียด
สำคัญในสินทรัพย์อย่ำงครบถ้วน และรหัสสินทรัพย์มกี ำร Running Number
ต่อเนื่องกันทุกรำยกำร
มีกำรกำหนดให้มกี ำรตรวจนั บสินทรัพย์ถำวรปี ละ 2 ครัง้ ไว้เป็ นลำยลักษณ์
อักษร
จำกกำรสุม่ ตรวจนับสินทรัพย์ถำวร พบว่ำ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
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ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

• พบสินทรัพย์อย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำรทีส่ ุ่มตรวจสอบ และสินทรัพย์อยู่
ในสภำพพร้อมใช้งำน
• มีกำรมีกำรติดรหัสสินทรัพย์อย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำรทีส่ ุ่มตรวจสอบ
• รำยละเอียดสินทรัพย์ท่สี ุ่มตววจนับมีควำมถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม
ทุกรำยกำร

สินทรัพย์ไม่ค รบถ้วนทุกรำยกำร และกำรระบุรำยละเอีย ด เช่น Serial Number,
Location หรือผูด้ แู ลสินทรัพย์ไม่ชดั เจน

วงจรการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล
ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
ประเด็นทีต่ รวจสอบ
1. จำกกำรตรวจสอบกระบวนกำร “กำรสรรหำ และว่ำจ้ำง” พบว่ำ
1) จำกกำรสุ่มตรวจสอบแฟ้ มประวัตพิ นักงำน พบว่ำ
• ไม่ มีก ำรจัด ท ำ Check List กำรจัด เก็ บ เอกสำรประกอบแฟ้ มประวัติ
พนักงำนทุกรำยกำร
• เอกสำรประกอบแฟ้ มประวัตไิ ม่ครบถ้วน
• มีกำรระบุรำยละเอียดในเอกสำรใบสมัครงำนไม่ครบถ้วน
• ไม่มกี ำรกำหนดผูม้ อี ำนำจอย่ำงชัดเจนในกำรลงนำม “ผูอ้ นุมตั ”ิ ในใบสมัคร
งำน ว่ ำ เป็ น ต ำแหน่ ง งำนใด และมีใ บสมัค รงำนที่ล งนำมใน ส่ ว นนี้ ไ ม่
ครบถ้วน
2) จำกกำรตรวจสอบใบอนุญำตเภสัชกร พบว่ำ
• พบตำแหน่งงำนเภสัชกรทีไ่ ม่มใี บอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม (แต่ใช้
วุฒกิ ำรศึกษำจบเภสัชกรรมแนบแทน)
• กำรจัดเก็บใบอนุญำตประกอบวิชพี เภสัชกรรมในแฟ้ มประวัตไิ ม่ครบถ้วน
• พบใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทีห่ มดอำยุและไม่มใี บอนุญำตประกอบวิชำชีพ
ฉบับใหม่จดั เก็บในแฟ้ ม

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง
สูง
1) จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำ
• มีก ำรจัด ท ำ Check List กำรจัด เก็บ เอกสำรประกอบแฟ้ ม ประวัติ
พนักงำนเข้ำใหม่ทุกรำยกำร
• แฟ้ มประวัตพิ นักงำนมีเอกสำรประกอบครบถ้วน
• ใบสมัครงำนของพนักงำนเข้ำใหม่มรี ำยละเอียดครบถ้วนทุกรำยกำร
• มีกำรลงนำมอนุ มตั พิ นักงำนเข้ำใหม่ครบถ้วน โดยกำรอนุ มตั เิ ป็ นไป
ตำมอำนำจทีก่ ำหนด

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข
มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

2) จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำ
• พบใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชีพ เภสัช กรรม มีค วำมครบถ้ ว นทุ ก
รำยกำร
• มีกำรจัดเก็บใบอนุ ญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรม ในแฟ้ มประวัติ
ครบถ้วนทุกรำยกำร
• ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพมีควำมเป็ นปั จจุบนั ไม่หมดอำยุทุกรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้ำ 109
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ผลกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1
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•

ผลกำรตรวจติดตำม ครัง้ ที่ 2
ระดับ
ควำมเสีย่ ง

จัดเก็บหลักฐำน “ใบเก็บชัวโมงกำรเรี
่
ยนต่อเนื่อง (CPE)” สำหรับเภสัชกร
ผูถ้ อื ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพแบบตลอดชีพไม่ครบถ้วน

•

ข้อเสนอแนะ/
แนวทำงแก้ไข

มีก ำรจัด เก็บ หลัก ฐำน “ใบเก็บ ชัว่ โมงกำรเรีย นต่ อ เนื่ อ ง (CPE)”
ส ำหรับ เภสัช กรผู้ถือ ใบอนุ ญ ำตประกอบวิช ำชีพ เภสัช กรรมแบบ
ตลอดชีพไว้ครบถ้วนทุกรำยกำร

การปฏิ บตั ิ งานสาขา - ธุรกิ จร้านขายยา
ประเด็นที่ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข

1. กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของสำขำ
มีกำรควบคุมภำยใน
1) มีกำรจัดทำคูม่ อื กำรปฏิบตั งิ ำนไว้อย่ำงครอบคลุมทุกกระบวนกำร โดยมีกำรสือ่ สำรคูม่ อื และทดสอบกระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน และจะมีกำรทบทวนคูม่ อื ปฏิบตั อิ ย่ำงน้อย ทีเ่ พียงพอ
ปี ละ 1 ครัง้
2) มีกำรจัดทำแผนผังโครงสร้ำงองค์กร แผนผังโครงสร้ำงสำขำ และใบกำหนดหน้ำทีง่ ำน ไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษรอย่ำงชัดเจนครบถ้วน ในด้ำนของใบกำหนดหน้ำทีง่ ำน มีกำรลง
นำมรับทรำบในเอกสำรและแบบฟอร์มอย่ำงครบถ้วนโดยพนักงำน ซึง่ ข้อมูลระหว่ำงเอกสำรและทะเบียนพนักงำนมีควำมถูกต้องตรงกันทุกรำยกำร
3) มีกำรจัดทำอำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ขิ องสำขำ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจนและครอบคลุม
4) จำกกำรสัมภำษณ์ผปู้ ฏิบตั งิ ำน พบว่ำ มีควำมรูค้ วำมเข้ำใจในหน้ำทีง่ ำนของตนเองและสำมำรถอธิบำยกำรปฏิบตั งิ ำนได้ตำมคูม่ อื
5) จำกกำรตรวจสอบกำรเข้ำปฏิบตั งิ ำนของพนักงำนสำขำ พบว่ำ มีกำรจัดทำตำรำงกำรปฏิบตั งิ ำนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และมีกำรลงนำมอนุมตั อิ ย่ำงชัดเจน โดยกำรเข้ำงำน ออก
จำกงำน และกำรลำของพนักงำนสำขำ มีปฏิบตั ติ ำมตำรำงกำรปฏิบตั งิ ำนที่กำหนดไว้และมีกำรบันทึกเวลำเข้ำทำงำนอย่ำงครบถ้วนทุกรำย พนักงำน มีตวั ตนและมีรำยชื่อใน
ทะเบียนของบริษทั ฯ อย่ำงครบถ้วน รวมทัง้ เภสัชกรมีกำรปฏิบตั งิ ำนครบถ้วนตำมระยะเวลำ เปิ ด-ปิ ดทุกสำขำ
6) เภสัชกรประจำสำขำมีกำรแต่งกำยและติดเครือ่ งหมำยสัญลักษณ์ของสภำเภสัชกรรม แยกจำกพนักงำนหน้ำร้ำนทีแ่ ต่งกำยด้วยชุดยูนิฟอร์ม
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ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข

2. กำรบริหำรรำยได้ของสำขำ
1) จำนวนเงินรำยได้ทต่ี รวจนับมีควำมครบถ้วน และตรงกับรำยงำนเงินสดในระบบ
2) สำขำมีกำรนำส่งเงินรำยได้อย่ำงถูกต้องตำมรำยงำน Z-REPORT และมีกำรนำฝำกเงินตำมระเบียบทีบ่ ริษทั ฯ กำหนด
3) มีกำรจัดทำบันทึกแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบเงินทอนสำขำ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อักษรและมีกำรลงนำมชัดเจน มีกำรตรวจนับเงินสำรองทอนเป็ นประจำทุกวัน และมีกำรตรวจนับเงินสำรอง
ทอนแบบละเอียดเป็ นประจำทุกเดือน
4) จำกกำรสุ่มตรวจสอบรำคำสินค้ำ และโปรโมชัน่ พบว่ำ มีกำรจัดทำรำยกำรโปรโมชันประจ
่
ำเดือนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รำยกำรโปรโมชันในระบบ
่
กำรขำย POS ประจำเดือน
มีนำคม 2564 มีควำมถูกต้องตรงกับโปรโมชันที
่ ผ่ ่ำนกำรอนุมตั ทิ ุกรำยกำร และจำกกำรสุม่ ทดสอบ เมือ่ ยิง Barcode สินค้ำ ระบบกำรขำยจะแสดงรำยกำรโปรโมชันให้
่ เลือกตำมมี
กำร SET ไว้แล้ว ซึง่ พนักงำนขำยไม่สำมำรถแก้ไข เปลีย่ นแปลงหรือลบโปรโมชันในระบบกำรขำย
่
POS ได้
5) รำยงำนใบเสร็จรับเงินเลขทีใ่ บเสร็จรับเงิน มีกำร Running Number ด้วยระบบกำรขำยหน้ำร้ำน POS อย่ำงอัตโิ นมัติ ซึง่ มีควำมต่อเนื่องครบถ้วน และมีกำรจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน
ยกเลิกไว้อย่ำงครบถ้วน และระบุสำเหตุกำรยกเลิกในระบบอย่ำงชัดเจน
6) มีกำรจัดทำเอกสำรจำกโปรแกรมขำยหน้ำ ร้ำน (POS) และมีกำร Running Number ด้วยระบบอัตโิ นมัติ โดยมีกำรจัดทำสมุดคุมกำรออกใบกำกับภำษีจดั เก็บไว้ทส่ี ำขำ รวมถึงมี
กำรระบุรำยละเอียด "Full VAT" อย่ำงครบถ้วน
3. กำรบริหำรสินค้ำของสำขำ
1) มีกำรจัดทำแผนผัง Location ประจำสำขำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร สินค้ำมีกำรวำงในชัน้ ตำม Location ทีก่ ำหนดทุกรำยกำร และมีกำรติดป้ ำย Barcode หรือติดฉลำกไว้อย่ำง
ชัดเจนทุกรำยกำร โดยจะแบ่งแยกกำรจัดเก็บสินค้ำ ระหว่ำงยำควบคุมกำรขำยโดยเภสัชกร ยำควบคุมอุณหภูมิ หรือเวชภัณฑ์ต่ำงๆ ทัง้ นี้ สินค้ำยำและเวชภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ
มีกำรระบุวนั หมดอำยุ และวันทีผ่ ลิตทีต่ วั สินค้ำอย่ำงชัดเจน
2) จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรรับสินค้ำจำกคลังกลำง พบว่ำ มีกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงเอกสำรกับสินค้ำทีไ่ ด้รบั และลงนำมผูร้ บั สินค้ำอย่ำงชัดเ จน มีกำรบันทึกรับโอนในระบบ
ตำมเลขทีเ่ อกสำรอย่ำงครบถ้วน
3) กระบวนกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
• จำกกำรสุม่ ตรวจนับสินค้ำคงเหลือ พบว่ำ บำงสำขำมีผลต่ำงจำกกำรตรวจนับ ซึง่ เกิดจำก กำรคิดเงินกับลูกค้ำไม่ครบถ้วน กำรคิดเงินกับลูกค้ำแต่ลกู ค้ำรับของไปไม่ครบ หรือ
กำรบันทึกกำรขำยผิดจำกสินค้ำชนิดเดียวกันแต่สลับขนำดหรือสี โดยพนักงำนจะต้องรับผิดดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ ในกรณีเป็ นควำมผิดของ พนักงำน หรือโดนหักค่ำดูแล
ชัน้ อย่ำงไรก็ตำม ได้กำชับให้พนักงำนมีควำมละเอียดรอบคอบมำกขึน้
• จำกกำรสุม่ ตรวจนับสินค้ำไม่เคลื่อนไหว พบสินค้ำไม่เคลื่อนไหวอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องตำมรำยงำนสินค้ำคงเหลือ
• จำกกำรตรวจสอบกำรควบคุมยำใกล้หมดอำยุ/กำรควบคุมยำไม่เคลื่อนไหวหน้ำสำขำ พบว่ำ สำขำตรวจนับสินค้ำไม่เคลื่อนไหวทุกเดือน โดยดูจำกรำย งำน Non-movement
โดยผูจ้ ดั กำรสำขำเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำรคืนยำและสินค้ำที่ไม่เคลื่อนไหว อย่ำงไรก็ตำม สินค้ำทีส่ ำมำรถคืนคลังสินค้ำได้ต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 12 0 วัน และมีกำรติดสติกเกอร์สี
กำหนดกำรหมดอำยุของยำทีก่ ล่องยำทุกกล่องแบบแยกสีตำมปี หรือใช้สติกเกอร์สตี ดิ ทีก่ ล่องของยำทีใ่ กล้หมดอำยุ
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• กำรตรวจนับสินค้ำประจำเดือนโดยสำขำ มีกำรสรุปผลกำรตรวจนับประจำเดือนไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร นำส่งให้ฝ่ำยปฏิบตั กิ ำรในทุกเดือน และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
จะเป็ นผูต้ รวจสอบสำเหตุและสรุปผล ก่อนจัดทำบันทึกข้อควำม (MEMO) ขออนุมตั ปิ รับ Stock สินค้ำเพือ่ เสอนผูม้ อี ำนำจอนุมตั ลิ งนำม
• จำกกำรสุ่มตรวจสอบกำรคำนวณหักค่ำดู แลชัน้ พบว่ำ มีกำรจัดทำบันทึกข้อควำม (MEMO) เรื่องกำรให้ค่ำบริหำรจัดกำรสำหรับสำขำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและผ่ำนกำร
อนุ มตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจอนุ มตั ิ มีกำรนำรำยกำรผลต่ำงขำด-เกินมำประกอบกำรคำนวณค่ำดูแลชัน้ โดยพบว่ำกำรคำนวณมีควำมถูกต้องทุกรำยกำร รวมถึงมีกำรจัดทำ Memo
แจ้งกำรหักค่ำดูแล เสนอผูม้ อี ำนำจอนุมตั อิ ย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
4. กำรบริหำรสินทรัพย์ถำวร
1) มีกำรจัดทำทะเบียนโดยฝ่ ำยบัญชีไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ซึง่ สำมำรถแยกสำขำได้อย่ำงชัดเจน และมีกำรระบุรำยละเอียดในทะเบียนทรัพย์สนิ ถำวร
2) จำกกำรสุม่ ตรวจนับทรัพย์สนิ ถำวรประจำสำขำ พบว่ำ มีสนิ ทรัพย์ครบถ้วนตำมทะเบียนคุมทุกรำยกำร มีกำรติดรหัสทรัพย์สนิ ถำวรหรือแก้ไขให้ตรงกับทะเบียนอย่ำงครบถ้วน
5. กำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำย
1) จำกกำรตรวจสอบใบอนุญำตเปิ ดร้ำนขำยยำ/ใบ ภ.พ.2 0 พบว่ำ มีกำรติดใบอนุญำตและหนังสือรับรองทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงถูกต้องตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดทุกสำขำ
เภสัชกรมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมอย่ำงครบถ้วน และเป็ นปั จจุบนั ทุกรำย
2) ใบอนุญำตควบคุมยำ
• มีกำรจัดทำแบบฟอร์มรำยงำนบัญชียำ แบบ ข.ย.9 โดยสำขำไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน อีกทัง้ มีกำรระบุรำยละเอียดและลงนำมเภสัชกรอย่ำงชัดเจน
• มีกำรจัดทำแบบฟอร์มรำยงำนบัญชียำ แบบ ข.ย.1 0 (ยำควบคุมพิเศษ) ในระบบ Navision โดยมีกำร SET ตัง้ แต่ตอนขึน้ รำยกำรสินค้ำใหม่ และสำมำรถเรียกรำยกำรยำ
ควบคุมพิเศษจำกในระบบได้ ซึ่งแบบฟอร์มมีกำรกำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์ สอดคล้องกับกฎกระทรวงและประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยจ ำกกำรสุ่ม
ตรวจสอบ พบว่ำ มีกำรระบุรำยละเอียดในเอกสำรอย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำร พร้อมทัง้ ลงชื่อผูม้ หี น้ำที่ปฏิบตั งิ ำนใ นเอกสำรในรำยกำรที่มกี ำรขำยสินค้ำโดยเภสัชกรอย่ำง
ครบถ้วน และจำกกำรสุม่ ตรวจนับยำควบคุมพิเศษ พบว่ำ มีครบถ้วนตำมจำนวนคงเหลือในเอกสำรและในระบบทุกรำยกำร
• มีกำรจัดทำแบบฟอร์มรำยงำนบัญชียำ แบบ ข.ย.11 (ยำอันตรำย) ในระบบ Navision โดยมีกำร SET ตัง้ แต่ตอนขึน้ รำยกำรสินค้ำใหม่ และสำมำรถเรียกรำยกำรยำอันตรำย
จำกในระบบได้ ซึ่งแบบฟอร์มมีกำรกำหนดไว้เป็ นลำยลักษณ์ สอดคล้องกับประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ โดยจำกกำรสุ่มตรวจสอบพบว่ำ มี กำรระบุ
รำยละเอียดในเอกสำรเรียบร้อย มีกำรลงชื่อผูม้ หี น้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนในเอกสำรโดยเภสัชกรอย่ำงครบถ้ วน และจำกกำรสุ่มตรวจนับยำอันตรำย พบว่ำ มีครบถ้วนตำมจำนวน
คงเหลือในเอกสำรและในระบบทุกรำยกำร
3) จำกกำรตรวจสอบยำควบคุมกำรจำหน่ำยรำคำและปริมำณ พบว่ำ มีกำรจัดทำเอกสำรประกำศสินค้ำควบคุมกำรจำหน่ ำยรำคำหรือจำนวนกำรขำยไว้เป็ นลำยลั กษณ์อกั ษร ผ่ำน
กำรลงนำมอนุ มตั จิ ำกผูม้ อี ำนำจอนุ มตั ิ และจำกกำรสุ่มตรวจสอบจำนวนกำรขำยจำกรำยงำนกำรขำยยำอันตรำย (ข.ย.11) พบว่ำ มีกำรขำยยำอันตรำยแต่ละครัง้ เป็ นไปตำมที่
กฎหมำยกำหนด และจำกกำรตรวจสอบรำคำขำยสินค้ำประเภทหน้ำกำกอนำมัย ทีม่ กี ำรควบคุมรำคำ พบว่ำ รำคำขำยสินค้ำไม่เกินกว่ำทีก่ ฎหมำยกำหนด
4) จำกกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมร้ำนขำยยำคุณภำพ (Good Pharmacy Practice) พบว่ำ มีกำรจัดวำงยำควบคุมไว้ในตูห้ รือลิน้ ชักอย่ำงมิดชิด ภำยใต้กำรกำกับดูแลของเภสัชกร
มีกำรกำหนดพืน้ ทีใ่ ห้คำปรึกษำแนะนำกำรใช้ยำอย่ำงถูกสุขลักษณะ มีกำรติดป้ ำยแจ้งรำยชื่อและเวลำเข้ำ -ออกของเภสัชกรไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรติดติดเทอร์โมมิเตอร์และจัดทำ
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แนวทางแก้ไข
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ตำรำงบันทึกอุณหภูมไิ ว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงครบถ้วนทุกวัน มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์/เครื่องมือในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงครบถ้วน ทัง้ นี้ เภสัชกรแต่งกำยด้วยเสือ้ กำวน์สขี ำว
ติดเครือ่ งหมำยสัญลักษณ์ของสภำเภสัชกรรมทุกรำย นอกจำกนี้ ฉลำกบนซองบรรจุยำมีกำรระบุขอ้ มูลอย่ำงครบถ้วน

การบริการสิ นค้า และคลังสิ นค้า
ประเด็นที่ตรวจสอบ

ข้อเสนอแนะ/
แนวทางแก้ไข

1. นโยบำย/ระเบียบและขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนเกี่ยวกับกำรบริหำรคลังสินค้ำ - มีกำรจัดทำคู่มอื กำรปฏิบตั งิ ำนไว้อย่ำงครอบคลุมทุกกระบวนกำร โดยมีกำรสื่อสำรคู่มอื และทดสอบ
กระบวนกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน และจะมีกำรทบทวนคูม่ อื ปฏิบตั อิ ย่ำงน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. แผนผังโครงสร้ำงองค์กร / โครงสร้ำงหน่วยงำน / ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ / ควำมรูค้ วำมเข้ำใจในกำรปฏิบตั งิ ำน
1) มีกำรจัดทำโครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงหน่วยงำนคลังสินค้ำ ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงสอดคล้องกัน ซึง่ มีตำแหน่งและรำยชื่อพนักงำนถูกต้องตรงกับทะเบียนรำยชื่อพนักงำน
และมีกำรสือ่ สำรโครงสร้ำงหน่วยงำนให้พนักงำนรับทรำบ
2) มีกำรจัดทำเอกสำร "ใบกำหนดหน้ำที่งำน (Job Description)" ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงครบถ้วนทุกตำแหน่ ง มีกำรกำหนดหน้ำที่งำนที่สำคัญของแต่ละตำแหน่ ง มีควำม
สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนคลังสินค้ำ
3. อำนำจดำเนินกำร/อำนำจอนุมตั ิ และตัวอย่ำงลำยเซ็น
1) มีกำรจัดทำอำนำจดำเนินกำรไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมทุกกระบวนกำรทีส่ ำคัญ
2) มีกำรจัดทำตัวอย่ำงลำยเซ็นไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครบถ้วนทุกตำแหน่งตำมตำรำงอำนำจอนุมตั ิ
4. กระบวนกำรรับสินค้ำ
1) มีกำรกำหนดให้คลังสินค้ำวำงแผนกำรรับสินค้ำภำยในแผนก เพื่อเตรียมรับสินค้ำทีผ่ ขู้ ำยนำมำส่ง โดยกำหนดให้มพี นักงำนตรวจรับสินค้ำในจำ นวนทีเ่ พียงพอกับกำรตรวจรับ
สินค้ำในแต่ละวัน ทัง้ นี้ เจ้ำหน้ำทีค่ ลังสำมำรถตรวจสอบวันทีส่ นิ ค้ำเข้ำได้จำกวันทีก่ ำหนดส่งสินค้ำในเอกสำรใบสังซื
่ อ้ (PO)
2) กำรกำหนดปริมำณสินค้ำคงคลัง เป็ นไปตำมนโยบำยทีก่ ำหนด
3) ในกระบวนกำรรับสินค้ำฝ่ ำยจัดซื้อจะมีกำรตรวจสอบเอกสำรและข้อมูลก่อนทำกำรประทับตรำ "ฝ่ ำยจัดซื้อตรวจสอบแล้ว" แล้วจึงส่ งให้เจ้ำหน้ำทีร่ บั สินค้ำตรวจสอบสินค้ำ บันทึก
รับสินค้ำในระบบ Navision และส่งเอกสำรให้กบั ฝ่ ำยบัญชีต่อไป ในกรณีทส่ี นิ ค้ำย้อน lot หำกต้องกำรรับสินค้ำจะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกฝ่ ำยจัดซือ้
4) จำกกำรสุ่มตรวจสอบชุดเอกสำรกำรรับสินค้ำจำกผูข้ ำย พบว่ำ ชุดเอกสำรประกอบกำรรับสินค้ำมีควำมครบถ้วน มีกำรตรวจสอบ Lot และวันหมดอำยุก่อนกำรรับสินค้ำ มีกำร
บันทึกรับสินค้ำในระบบ Navision ซึง่ ระบุ Lot และวันหมดอำยุของสินค้ำในระบบ และมีกำรลงนำมในเอกสำรรับสินค้ำอย่ำงครบถ้วนทุกรำยกำร นอกจำกนี้ มีกำรกำหนดขัน้ ตอน
กำรปฏิบตั งิ ำน กรณีสนิ ค้ำชำรุดเสียหำย หรือสินค้ำใกล้หมดอำยุ ไว้ชดั เจน
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5. กำรจัดเก็บสินค้ำ
1) ในกระบวนกำรจัดเก็บสินค้ำ ระบบ Navision สำมำรถประมวลผลและเชื่อมต่อข้อมูลกับอุปกรณ์ Handheld ของพนักงำนเพื่อลดข้อผิดพลำดในกำรจัดเก็บสินค้ำ และจำกกำร
สังเกตกำรณ์ พบว่ำมีกำรจัดเก็บสินค้ำภำยในคลังสินค้ำอย่ำงเป็ นระบบ
2) มีกำรจัดทำแผนผัง Location ภำยในคลังสินค้ำไว้เป็ นลำยลักษณ์ อกั ษร ทัง้ นี้ จำกกำรประเมินพื้นที่ภำยในคลังสินค้ำ พบว่ำ พื้นที่และกำรจัดเก็บสิน ค้ำภำยในคลัง มีควำม
สอดคล้องกับแผนผัง Location ภำยในคลังอย่ำงเป็ นปั จจุบนั
6. กำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือ
1) มีกำรกำหนดให้คลังสินค้ำ ทำกำรตรวจนับสินค้ำเป็ นประจำทุกเดือน และทำกำรตรวจนับประจำปี ละ 2 ครัง้ และมีกำรจัดเก็บหลักฐำนและสรุปผลกำรตรวจนับสินค้ำคงเหลือไว้
เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน ก่อนจะเสนอผูม้ อี ำนำจอนุมตั ติ ่อไป
2) จำกกำรตรวจนับสินค้ำคงคลังในคลังสินค้ำ สินค้ำมีกำรจัดเก็บอย่ำงถูกต้องตำม Location ทีร่ ะบุในรำยงำนสินค้ำคงเหลือทุกรำยกำร โดยสินค้ำทีม่ ผี ลต่ำงในกำรตรวจนับ เกิดจำก
ควำมผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำนของพนักงำน โดยได้ทำกำรหักเงินค่ำดูแลสินค้ำของพนักงำนและปรับปรุงรำยกำรให้ถูกต้อง พร้อมทัง้ เน้นย้ำผูป้ ฏิบตั งิ ำนให้ปฏิบตั ติ ำมระเบียบที่
กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
3) มีกำรกำหนดให้ฝ่ำยบัญชีทำกำร Update Stock เพื่อใช้ป ระกอบกำรบันทึกและปรับปรุง มูลค่ำ ทำงบัญชีในระบบ Navision หลัง จำกได้รบั กำรอนุ มตั ิจำกผู้มีอำนำจอำนำจ
ดำเนินกำร
7. กระบวนกำรจ่ำยสินค้ำ
1) แต่ละสำขำจะเบิกสินค้ำจำกระบบ Navision ตำมรอบกำรเบิกสินค้ำทีก่ ำหนดไว้ โดยผูจ้ ดั กำรคลังสินค้ำตรวจสอบรำยกำรเบิกสินค้ำในระบบ ก่อนทีพ่ นักงำนจะรวบรวมสินค้ำตำม
รำยกำรและนำไปตรวจสอบพร้อม MAP Barcorde เพือ่ ยืนยันควำมถูกต้อง จำกนัน้ จะนำกล่องสินค้ำของแต่ละสำขำไปวำงไว้ทจ่ี ุดรอส่งสินค้ำเพือ่ รอนำส่ง
2) จำกกำรสุม่ ตรวจสอบเอกสำรพบว่ำ มีกำรจัดเก็บเอกสำรอย่ำงครบถ้วน และกำรส่งสินค้ำเป็ นไปตำมรอบจัดส่งสินค้ำทุกรำยกำรทีส่ ุ่มตรวจสอบ
3) จำกกำรสอบทำนรำยงำนกำรโอนสินค้ำระหว่ำงคลัง จำกในระบบ Navision พบว่ำ เอกสำรและกำรปฏิบตั งิ ำนมีกำรปฏิบตั ติ ำมแนวทำงทีก่ ำหนดไว้
8. กำรควบคุม และกำรดูแลควำมปลอดภัยของคลังสินค้ำ
1) มีกำรจัดทำสรุปรำยงำนสินค้ำไม่เคลื่อนไหวและระบุสถำนะกำรดำเนินกำรให้ผบู้ ริหำรรับทรำบเป็ นประจำ
2) กล้องวงจรปิ ดและถังดับเพลิงบริเวณภำยในคลังสินค้ำ มีกำรจัดทำแผนผังไว้อย่ำงชัดเจน มีกำรติดตัง้ ไว้อย่ำงเหมำะสม และอยูใ่ นสภำพพร้อมใช้งำน
3) มีกำรจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยทีม่ ลู ค่ำทุนประกันภับครอบคลุมมูลค่ำสินค้ำ ณ ปั จจุบนั
9. กำรกำหนดสิทธิ ์ในกำรเข้ำถึงข้อมูล
1) มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรบริหำรสินค้ำคงคลังไว้อย่ำงชัดเจน
2) มีกำรจัดทำคูม่ อื ตำรำงสิทธิ ์ผูใ้ ช้งำนโปรแกรม Navision ไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงชัดเจน และจำกกำรสอบทำนสิทธิในกำรเข้
ำถึงข้อมูล พบว่ำ มีกำรเข้ำถึงสิทธิตรงตำมตำรำง
์
์
สิทธิ ์ทีก่ ำหนดอย่ำงถูกต้องทุกรำยกำร

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ

มีกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่ พียงพอ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
13.5 แผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2564
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด ผูต้ รวจสอบภำยใน
ของกลุ่มบริษทั ได้นำเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2564 และได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำร
ประชุมครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 โดยมีรำยละเอียดกำรตรวจสอบภำยใน ดังนี้
เรื่องที่ตรวจสอบ
1.
2.
3.
4.

ช่วงที่เข้าตรวจสอบ

กำรปฏิบตั งิ ำนสำขำ-ธุรกิจค้ำปลีก
กำรบริหำรสินค้ำของคลังสินค้ำ
ระบบวงจรรำยจ่ำย
กำรควบคุมทัวไปด้
่ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

มี.ค. – เม.ย. 2564
มิ.ย. – ก.ค. 2564
ก.ย. – ต.ค. 2564
ธ.ค. 2564 – ม.ค. 2565

รายงานผลในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ
ครัง้ ที่ 2/2564 – 14 พ.ค. 2564
ครัง้ ที่ 3/2564 – 13 ส.ค. 2564
ครัง้ ที่ 5/2564 – 10 พ.ย. 2564
ก.พ. 2565

13.6 ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
สำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษทั ได้นำเสนอหนังสือแนะนำกำรควบคุม
ภำยในด้ำนบัญชีท่มี สี ำระสำคัญจำกกำรตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ของกลุ่มบริษทั ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 โดยในปี 2563 ผูส้ อบบัญชีไม่พบจุดอ่อนในกำร
ควบคุมภำยในด้ำนบัญชีและข้อสังเกตุอ่นื ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญของทัง้ กลุ่มบริษทั และผูส้ อบบัญชีได้รำยงำนกำรติดตำมจุดอ่อนในกำร
ควบคุมภำยในด้ำนบัญชีและข้อสังเกตุทผ่ี ู้สอบบัญชีได้พบในปี 2562 ซึ่งกลุ่มบริษทั ได้ดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
ดังนี้
บริ ษทั
เฮลท์ลีด ไอแคร์ เฮลทิ เนส
เฮลท์
ระบบขายและลูกหนี้ การค้า
/
/

ประเด็นที่ตรวจพบ

การดาเนิ นการแก้ไข /
ความเห็นของผู้บริ หาร

คาชี้แจงการติ ดตาม

บริษัทไม่มนี โยบำยสำหรับกำร บริ ษั ท จัด ท ำนโยบำยส ำหรับ
ตั ้ง ค่ ำ เผื่ อ หนี้ สงสั ย จะสู ญ ที่ กำรตัง้ ค่ ำ เผื่อ หนี้ ส งสัย จะสู ญ
ชัดเจนเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
แล้วตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3/2563

จำกกำรตรวจติ ด ตำมเรื่ อ ง
นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญ พบว่ ำ บริษัท ได้ จ ัด ท ำ
นโยบำยดัง กล่ ำ วและผ่ำ นกำร
อ นุ มั ติ จ ำ ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่
9/2563 เมื่อ วัน ที่ 13 สิง หำคม
2563

มีเ อกสำรกำรรับ เงิน จ ำนวน 9 รำยกำรดังกล่ำว เป็ นรำยกำรที่
ใบออกใบเสร็จรับเงินก่อนที่จะ เกิดขึน้ ครัง้ เดียวคือในรอบสิ้นปี
ได้รบั เงินจริง
2562 โ ด ย เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร ที่
Supplier ได้ ร้ อ งขอให้ บ ริ ษั ท
ออกใบเสร็จรับเงินให้ในปี 2562
เพื่อปิ ดยอดซื้อยอดขำยสำหรับ
ปี บริษัท ได้ ท ำตำมค ำร้ อ งขอ
เพื่อ รัก ษำมิต รภำพทำงธุ ร กิจ
แ ต่ ทั ้ ง นี้ เ มื่ อ ไ ด้ ท ร ำ บ ถึ ง
ผลกระทบตำมที่ผู้สอบบัญชีได้
ให้ ข้ อ เสนอแนะไว้ บ ริ ษั ท จึ ง
ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข โ ด ย ก ำ ชั บ

จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1, 2 , 3
และสำหรับปี 2563 ไม่พบว่ำมี
กำรออกใบเสร็จรับเงินก่อนกำร
รับเงินจริง

ระบบรับเงิ น
/
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

เฮลท์ลีด

บริ ษทั
ไอแคร์
เฮลท์

ประเด็นที่ตรวจพบ
เฮลทิ เนส

การดาเนิ นการแก้ไข /
ความเห็นของผู้บริ หาร

คาชี้แจงการติ ดตาม

พนัก งำนผู้ป ฏิบ ัติง ำน ให้ฏิบ ัติ
งำนตำมขั น้ ตอนกำรปฏิ บ ั ติ
อย่ ำ งเคร่ ง ครัด เพื่อ ที่จ ะไม่ ใ ห้
เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวได้เกิดขึน้ อีก
ระบบสิ นค้าคงเหลือ
/

/

/

ระบบทรัพยากรบุคคล
/
/

/

บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยส ำหรั บ
ค่ ำ เผื่ อ กำรลดลงมู ล ค่ ำ ของ
สิน ค้ำ ที่ช ดั เจนเป็ น ลำยลักษณ์
อักษร

บริ ษั ท จัด ท ำนโยบำยส ำหรับ
กำรตัง้ ค่ ำ เผื่อ กำรลดลงมู ล ค่ ำ
ของสินค้ำแล้วตัง้ แต่ไตรมำสที่
3/2563

จำกกำรตรวจติ ด ตำมเรื่ อ ง
นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลง
มูลค่ำของสินค้ำ พบว่ำบริษทั ได้
จัดทำนโยบำยดังกล่ำวและผ่ำน
ก ำ ร อ นุ มั ติ จ ำ ก ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครัง้ ที่
9/2563 เมื่อ วัน ที่ 13 สิง หำคม
2563
จำกกำรสอบทำนและตรวจสอบ
งบกำรเงิน ไตรมำสที่ 1, 2 , 3
และสำหรับปี 2563 ไม่พบว่ำมี
รำยกำรสินค้ำคงเหลือในแต่ละ
คลัง (สำขำ) ทีม่ ยี อดติดลบ

สิน ค้ำ คงเหลือ บำงรำยกำรใน
บำงสำขำมียอดคงเหลือติดลบ
เกิดจำกมีกำรนำสินค้ำของจำก
คลังสำนักงำนใหญ่ไปส่งทีส่ ำขำ
และสำขำยัง ไม่ ไ ด้ด ำเนิ น กำร
บัน ทึก รับ สิน ค้ ำ เข้ำ แต่ มีก ำร
บันทึกขำยออกจำกระบบ POS
เมื่ อ รำยกำรขำยดั ง กล่ ำ วถู ก
POST เข้ำ ระบบ NAV ท ำให้ส
ต๊อกของสินค้ำนัน้ ๆ ในสำขำติด
ลบได้
บริษทั ไม่มนี โยบำยเพื่อควบคุม
ทรัพย์สนิ ประเภทแถมหรือแจก
เช่น ถ้วย ชำม กะละมัง ทีไ่ ด้รบั
จำกผูข้ ำย (Vendor)

บริษัท ได้ก ำชับ เจ้ำ หน้ ำ ที่ข อง
สำขำในกำรบันทึกรับสินค้ำเข้ำ
ก่อนที่จะขำยเพื่อป้ องกันสินค้ำ
ไม่ให้สนิ ค้ำมียอดติดลบ ซึง่ เป็ น
ยอดทีไ่ ม่ถูกต้อง

บริษทั ได้จดั ทำนโยบำยสำหรับ
กำรควบคุ ม ทรัพ ย์สิน ประเภท
แ ถ ม แ ล้ ว ตั ้ ง แ ต่ ไ ต ร ม ำ ส ที่
3/2563

จำกกำรตรวจติด ตำมนโยบำย
ส ำหรับ กำรควบคุ ม ทรัพ ย์ สิ น
ประเภทแถม พบว่ ำ บริษัท ได้
จั ด ท ำนโยบำยดั ง กล่ ำ วโดย
รวมอยู่ ใ นคู่ มือ กำรปฏิบ ัติง ำน
ของฝ่ ำยคลังสินค้ำ ซึ่งผ่ำนกำร
อนุ ม ัติจ ำกประธำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่
บริหำร เมือ่ วันที่ 3 0 กรกฎำคม
2563 โดยมีผลบังคับใช้เมือ่ วันที่
1 สิงหำคม 2563

บริ ษั ท มี ก ำรเก็ บ เงิ น ประกั น
พนัก งำนโดยหัก จำกเงินเดือน
ในแต่ ล ะเดือน ซึ่ง ไม่ไ ด้ป ฏิบ ัติ
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก ฎ ห ม ำ ย
แรงงำนเกี่ ย วกั บ เงิ น ประกั น
พนักงำน

บ ริ ษั ท ไ ด้ ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก ำ ร
เกี่ย วกับ เงิน ประกัน พนั ก งำน
ของบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กฎหมำยแรงงำนว่ ำ ด้ว ยเรื่อ ง
เงิ น ประกั น พนั ก งำน (พรบ.
คุ้ม ครองแรงงำน มำตรำ 1 0)
แล้วในไตรมำสที่ 3/2563

จำกกำรตรวจติด ตำมวิธีก ำรที่
เกี่ย บกับ เงิน ประกัน พนั ก งำน
ของบริษัท พบว่ ำ บริษัท ได้ใ ช้
วิธีก ำรที่ส อดคล้อ งตำม พรบ.
คุ้ ม ค ร อ ง แ ร ง ง ำ น แ ล้ ว คื อ
พนักงำนทีบ่ ริษทั กำหนดให้ตอ้ ง
วำงเงินประกันเป็ นพนักงำนใน
ต ำแหน่ งที่ พรบ. คุ้ ม ครอง
แ ร ง ง ำ น ก ำ ห น ด ใ ห้ บ ริ ษั ท
สำมำรถรับ เงิน วำงประกัน ได้
และ บริษัท ได้น ำเงิน ประกัน ที่
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เฮลท์ลีด

บริ ษทั
ไอแคร์
เฮลท์

ประเด็นที่ตรวจพบ
เฮลทิ เนส

/

/

/

บริษทั ไม่มกี ำรจัดทำกำรกระทบ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยเกี่ย วกับ กำรบัน ทึก
บัญ ชีเ งิน เดือนกับ แบบ ภงด.1
ทีน่ ำส่งหน่วยงำนสรรพำกร

/

/

/

บริ ษั ท จั ด ท ำแฟ้ มพ นั ก งำน
สำหรับผูบ้ ริหำรไม่ครบถ้วนและ
ยั ง ข ำ ด เ อ ก ส ำ ร ส ำ คั ญ บ ำ ง
รำยกำรเช่ น สัญ ญำจ้ำ ง หรือ
ข้อตกลงในกำรปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ

/

/

บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จ ั ด ท ำทะเบี ย น
รำยชื่อเภสัชกร ใบอนุ ญำต และ
กำรโยกย้ำย

/

บริษัท ไม่ มีก ำรตัง้ งบประมำณ
กำรลงทุ น ในสิ น ทรั พ ย์ ถ ำวร
ประจ ำปี และไม่ ไ ด้ ก ำหนด
เจ้ำหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ

ระบบทรัพย์สินถาวร
/

/

/

การดาเนิ นการแก้ไข /
ความเห็นของผู้บริ หาร

คาชี้แจงการติ ดตาม

เก็บจำกพนักนัน้ นำฝำกในชื่อ
บัญ ชีข องพนั ก งำน ซึ่ง เป็ น ไป
ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง พ ร บ .
คุม้ ครองแรงงำน
บริ ษั ท ได้ ใ ห้ มี ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบใน จำกกำรตรวจติ ด ตำมพบว่ ำ
กำรกระทบยอดบัญชีเงินเดือน ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3/2563 เป็ นต้น
และจ ำนวนเงิ น ที่ น ำส่ ง แบบ ม ำ บ ริ ษั ท ไ ด้ ก ำ ห น ด ใ ห้
ภงด1. เพื่อ เป็ น กำรสอบทำน ผู้ อ ำ น ว ย ก ำ ร ฝ่ ำ ย บั ญ ชี
ควำมถูกต้องครบถ้วนของกำร ผูร้ บั ผิดชอบ ในกำรควบคุมเพื่อ
บันทึกบัญชีและกำรนำส่งภำษี มี ก ำรจั ด ท ำกำรกระทบยอด
แก่หน่วยงำนสรรพำกร
บั ญ ชี เ งิ น กั บ รำยกำรที่ น ำส่ ง
แบบ ภงด 1. ซึ่ง จำกกำรสอบ
ทำนงบกำรเงิน ในไตรมำสที่
3/2563 และกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินประจำปี 2563 พบว่ำมี
กำรจัดทำกำรกระทบยอดบัญชี
เงิ น เดื อ นกั บ จ ำนวนที่ น ำส่ ง
สรรพำกรแล้ว
บ ริ ษั ท ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้ จำกกำรตรวจติ ด ตำม พบว่ ำ
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒ นำบุ ค ค บริษัท ได้จ ัด ท ำแฟ้ มพนั ก งำน
เป็ นผู้รบั ผิดชอบในเรื่องนี้ และ ส ำหรับ ผู้บ ริห ำรครบถ้ว นแล้ว
อยู่ ใ นระหว่ ำ งกำรจั ด ท ำให้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563
ครบถ้วนโดยกำหนดแล้วเสร็จ 3
0 พฤศจิกำยน 2563
บริษัทได้จดั ทำทะเบียนรำยชื่อ จำกกำรตรวจติ ด ตำมพบว่ ำ
เภสัช กร ใบอนุ ญ ำต และกำร บริษัทได้จดั ทำทะเบียนรำยชื่อ
โยกย้ ำ ยแล้ ว ตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่ เภสัช กร ใบอนุ ญ ำต และกำร
2/2563
โยกย้ ำ ยแล้ ว ตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่
2/2563 เป็ นต้นมำ

บริษทั ได้จดั ทำงบประมำณกำร
ลงทุ น ในสิ น ทรัพ ย์ ถ ำวรเป็ น
ประจ ำทุ ก ปี และก ำห นด ให้
ป ร ะ ธ ำ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ บ ริ ห ำ ร
เจ้ำ หน้ ำ ที่บ ัญ ชี และเจ้ำ หน้ ำ ที่
ธุรกำรมีหน้ำทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ
บริ ษั ท ติ ด ป้ ำยเลขทะเบี ย น บริษัท ด ำเนิ น กำรติด ป้ ำ ยเลข
ทรัพย์สนิ ไม่ครบถ้วน
ทะเบียนทรัพย์สินครบถ้วนทุก
ร ำ ย ก ำ ร แ ล้ ว ใ น ไ ต ร ม ำ ส ที่
3/2563
บริษทั มีกำรทำประกันภัยทรัพย์ บริษทั ได้ทำประกันภัยเพิม่ เติม
ถำวรรวมถึงสินค้ำคงเหลือ แต่ โดยมี ทุ น ประกั น ครอบคลุ ม
ทุ น ประกั น ภั ย ทดั ง กล่ ำ วไม่ มูลค่ำทรัพย์สนิ แล้วในปี 2563
ค ร อ บ ค ลุ ม มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ข อ ง

จำกกำรตรวจติ ด ตำมพบว่ ำ
บริษัท ได้ต งั ้ งบประมำณลงทุน
ประจำปี ซง่ึ ผ่ำนกำรอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุ ม คณะกรรมกำร บริษัท
เฮลท์ลีด จ ำกัด ครัง้ ที่ 4 วัน ที่
14 สิงหำคม 2563
จำกกำรตรวจติด ตำมโดยกำร
สัง เกตุ ก ำรณ์ พบว่ ำ สิน ทรพย์
ถำวรของบริษัท มีก ำรติด ป้ ำ ย
เลขทะเบียนแล้ว ในไตรมำสที่
3/2563
ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ง บ ก ำ ร เ งิ น
ประจำปี 2563 พบว่ำบริษัทได้
ทำประกันภัยสำหรับทรัพย์และ
สินค้ำคงเหลือ ซึ่งมีทุนประกัน
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บริ ษทั
ไอแคร์
เฮลท์

ประเด็นที่ตรวจพบ
เฮลทิ เนส

การดาเนิ นการแก้ไข /
ความเห็นของผู้บริ หาร

ทรัพ ย์สิน และสิน ค้ำ คงเหลือ ที่
เหลืออยู่ (NBV)

ประเด็นอื่นๆ
/

/

/

/

สัญ ญำเช่ ำ สัญ ญำจ้ำ งท ำของ
ของบริษัท ติดอำกรแสตมป์ ไม่
ครบถ้วนตำมประมวลรัษฎำกร

/

/

บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ จ ั ด ท ำตั ว อย่ ำ ง
ลำยมือชื่อของผูม้ อี ำนำจอนุมตั ิ

/

/

บริ ษั ท ได้ ท ำเรื่ อ งขออนุ ญ ำต
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค (ภอ.11) ยัง ไม่
ครบทุ ก สำขำ ท ำให้บ ำงสำขำ
ต้อ งพิม พ์ส ำเนำใบก ำกับ ภำษี
เป็ น กระดำษออกมำจัด เก็บ ไว้
ตำมประมวลรัษฎำกร
บ ริ ษั ท มี เ งิ น ท ด ร อ ง จ่ ำ ย ใ ห้
กรรมกำรจำนวน 3.5 ล้ำนบำท
โดยมีว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ใช้ ใ น
ภ ำ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว ซึ่ ง ไ ด้ จ่ ำ ย
ออกไปตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่ 2 ปี
2562 และยังไม่มกี ำรเคลียร์เงิน
ทดรองดังกล่ำว ณ วันสิน้ ปี

/

คาชี้แจงการติ ดตาม

ครอบคลุ ม มูล ค่ำ ของทรัพย์สิน
แล้ว

บ ริ ษั ท ไ ด้ ติ ด อ ำ ก ร แ ส ต ม ป์
ครบถ้ว นถู ก ต้อ งตำมประมวล
รัษ ฎำกรแล้ว ตัง้ แต่ ไ ตรมำสที่
3/2563 เป็ นต้นมำ

จำกกำรตรวจติ ด ตำมพบว่ ำ
ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3/2563 เป็ นต้น
มำ ผู้ส อบบัญ ชีไ ด้ท ำกำรสอบ
ทำนและตรวจสอบเรื่องสัญญำ
เช่ ำ สัญ ญำจ้ ำ งท ำของ ตำม
แผนกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบของสำนักงำน พบว่ำ
บริ ษั ท จั ด ให้ มี ก ำรติ ด อำกร
แสตมป์ สัญญำครบถ้วนแล้ว
บริษัท ได้จ ัด ท ำกำร์ ด ตัว อย่ ำ ง จำกกำรตรวจติ ด ตำม พบว่ ำ
ลำยมือชื่อผูม้ อี ำนำจอนุ มตั แิ ล้ว บริษัท ได้จ ัด ท ำกำร์ ด ตัว อย่ ำ ง
ตัง้ แต่ไตรมำสที่ 3/2563
ลำยมือชื่อผูม้ อี ำนำจอนุ มตั แิ ล้ว
ตัง้ แต่วนั ที่ 14 สิงหำคม 2563
บริษทั ได้ดำเนินกำรขออนุ ญำต จำกกำรตรวจติ ด ตำม พบว่ ำ
จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น รู ป แ บ บ บริ ษั ท ได้ ข ออนุ ญำตจั ด เก็ บ
อิเล็คทรอนิค (ภอ.11) ครบทุก ข้อ มูล ในรู ป แบบอิเ ล็ค ทรอนิ ค
สำข ำแล้ ว ตั ้ง แต่ ไ ตร ม ำ ส ที่ (ภอ.11) ครบทุกสำขำแล้วตัง้ แต่
3/2563
ไตรมำสที่ 3/2563 โดยบริษทั ได้
ส่งหลักฐำนคือสำเนำใบ ภอ.11
ให้ผสู้ อบบัญชีแล้ว
บ ริ ษั ท ไ ด้ ม อ บ ห ม ำ ย ใ ห้ มี จำกกำรตรวจติดตำม พบว่ำใน
ผูต้ ดิ ตำมเพื่อเคลียร์เงินทดรอง ไตรมำสที่ 2 ปี 2563 กรรมกำร
ดั ง กล่ ำ วให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด และใน ได้คืน เงิน ทดรองจ่ ำ ยดัง กล่ ำ ว
ระหว่ำงช่วงเวลำที่กรรมกำรได้ ให้กบั บริษัทพร้อมกับดอกเบี้ย
เบิกเงินทดรองดังกล่ำวออกจำก ครบทัง้ จำนวนแล้ว
บริ ษั ท จนถึ ง วั น ที่ เ คลี ย ร์ เ งิ น
ท ด ร อ ง เ ส ร็ จ สิ้ น ผู้ บ ริ ห ำ ร
เห็นสมควรให้บริษทั คิดดอกบี้ย
สำหรับเงินทดรองจ่ำยจำนวนนี้
เพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์
ของบริษทั
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
13.7 ความเห็นของผูต้ รวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวระบบงาน Mircrosoft Navision
บริษทั ฯ ได้ว่ำจ้ำง บริษทั เคที ไอที โซลูชนั ่ จำกัด ซึ่งมีนำยกษิภทั ธนิตธนำคุณ (CISA) ผูต้ รวจสอบทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็ นกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อสอบทำนกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศที
่
เ่ กีย่ วข้องกับกำรประมวลผล
ข้อมูลทำงบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรตรวจสอบงบกำรเงินบริษัทฯ ที่ตรวจสอบโดย สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที.
แอสโซซิเอท ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ช่วงระหว่ำงวันที่ 28-30 กรกฎำคม 2563 ซึ่งกำรสอบทำนนี้ครอบคลุมระบบงำน
Microsoft Navision (Accounting and POS system) โดยขอบเขตของกำรสอบทำนกำรควบคุมทัวไปข้
่ ำงต้นครอบคลุมหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ (1) นโยบำยด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ (2) โครงสร้ำงของหน่ วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(แบ่งแยกหน้ำที)่ (3) กำรพัฒนำ จัดหำและบำรุงรักษำระบบสำรสนเทศ (4) กำรรักษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพ และมำตรกำร
ควบคุมสภำพแวดล้อม (5) กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบและข้อมูล (6) กำรสำรองข้อมูล กำรกู้ขอ้ มูล กำรจัดลำดับงำนและกำร
จัดกำรกับปั ญหำ และ (7) กำรฟื้ นฟูระบบเมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน ซึ่งผูต้ รวจสอบพบประเด็นทีเ่ ป็ นข้อสังเกตในกำรควบคุม
ตำมรำยงำนฉบับวันที่ 24 สิงหำคม 2563 โดยบริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ และผูต้ รวจสอบได้เข้ำไปติดตำมผล
กำรแก้ไขข้อสังเกตที่พบ ในช่วงระหว่ำงวันที่ 24 พฤศจิกำยน ถึง 4 ธันวำคม พ.ศ. 2563 ทัง้ นี้ จำกรำยงำนฉบับลงวันที่ 29
มกรำคม 2564 ของนำยกษิภทั ธนิตธนำคุณ ไม่พบข้อสังเกตในระบบกำรควบคุมดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว
นอกจำกนี้ ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัทฯ สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2563 นำยกษิภทั
ธนิตธนำคุณ ได้สอบทำนกำรควบคุมเฉพำะระบบงำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประมวลผลข้อมูลทำงบัญชีของบริษทั ฯ ในช่วงระหว่ำง
30 กัน ยำยน ถึง 9 ตุ ล ำคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง กำรตรวจสอบครอบคลุ ม ระบบงำน Microsoft Navision (Accounting and POS
system) ทัง้ นี้ขอบเขตของกำรสอบทำนกำรควบคุมเฉพำะระบบงำนข้ำงต้นครอบคลุมหัวข้อ (1) ตรวจสอบกำรควบคุมกำรรับ
สินค้ำเข้ำคลังสินค้ำ (2) ตรวจสอบกำรควบคุมเรื่องกำรตัดจ่ำยสินค้ำแบบ FIFO และ (3) ตรวจสอบกำรควบคุมกำรออกใบ PR
และ PO ทัง้ นี้ จำกรำยงำนฉบับลงวันที่ 29 มกรำคม 2564 ของนำยกษิภทั ธนิตธนำคุณ ไม่พบข้อสังเกตในระบบกำรควบคุม
ดังกล่ำวข้ำงต้น
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
13.8 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริ ษทั
กลุ่ ม บริษัท ได้ว่ ำ จ้ำ งหน่ ว ยงำนภำยนอก คือ บริษัท พีแ อนด์ แ อล อิน เทอร์น อล ออดิท จ ำกัด และบริษัท
พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด โดยบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด ได้
มอบหมำยให้ นำงสำววรรณวิมล จองสุรยี ภำส ทำหน้ำทีเ่ ป็ นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปี 2564 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2564 เมือ่ วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มมี ติอนุมตั กิ ำรแต่งตัง้ ดังกล่ำว ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็น
ว่ำ นำงสำววรรณวิมล จองสุรยี ภำส มีควำมเหมำะสมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษทั ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยวุฒกิ ำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และกำรเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่ เกีย่ วข้องกับกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ โดย
คุณสมบัตขิ องผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่มบริษทั เป็ นดังนี้
ผูต้ รวจสอบภำยใน

:

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

:

บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท
จำกัด
นำงสำววรรณวิมล จองสุรยี ภำส (หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน)
ปริญ ญำโท ทำงบริห ำรธุ ร กิจ ส ำหรับ นัก บริห ำร คณะบริห ำรธุ ร กิจ สถำบัน
บัณฑิต พัฒนบริหำรศำสตร์
ปริญญำตรี หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบกำรณ์กำรทำงำน :

ช่วงเวลำ
2556-ปั จจุบนั
2549-ปั จจุบนั

กำรฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ตำแหน่ง
บริษทั
กรรมกำรบริหำร บริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด
รองประธำน กลุ่มบริษทั พีแอนด์แอล (บริษทั พีแอนด์แอล
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร คอร์ปอเรชัน่ จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล
อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด)
วุฒบิ ตั รด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program –
IACP) สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ประกำศนี ย บัต รผู้ต รวจสอบภำยในแห่ ง ประเทศไทย (CPIAT) : สมำคม
ผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (สตท.)
โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัว เป็ นผู้ต รวจสอบภำยใน
รั บ อนุ ญ ำตสำกล (Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre –
CIA) : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรตรวจสอบและข้อควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกิจกำรใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อ มู ล รุ่ น ที่ 2/2561 สภำวิช ำชีพ บัญ ชี ในพระบรมรำชู ป ถัม ภ์
(TFAC)
กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 สภำวิชำชีพ
บัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (TFAC)
หลัก สู ต รประกำศนี ย บัต ร Business Management for Internal Audit ในยุ ค
Digital 4. 0 จำกสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
Clinic IA : Topic “ Fraud Audit and Caution for Auditor” จ ำ ก ส ม ำ ค ม
ผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (สตท.)
Clinic IA : Topic “COSO 2 014” จำกสมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศ
ไทย (สตท.)

ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำและอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผูด้ ำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของกลุ่ม
บริษทั จะต้องผ่ำนกำรอนุ มตั ิ (หรือได้รบั ควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัตขิ องผูด้ ำรงตำแหน่ งหัวหน้ำ
งำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 2
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
14. รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งต่ำงๆ ประกอบด้วย กรรมกำร ผู้ถือหุ้น
ผูบ้ ริหำร และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ สำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. นำงมัทยำ พันธุกำนนท์

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ ไอแคร์ เฮลท์ และเฮลทิเนส
- ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนกรรมกำรบริหำร
- เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ โดยถือหุ้นจำนวน 117,375,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
58.69 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 25 มีนำคม
2564
- เป็ นมำรดำของ นำยศุภกร พันธุกำนนท์ และ นำยธัญกร พันธุกำนนท์
2. นำยศุภกร พันธุกำนนท์
- เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ ไอแคร์ เฮลท์ และเฮลทิเนส
- ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
- เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นจำนวน 65,562,500 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
32.78 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ณ วันที่ 25 มีนำคม
2564
- เป็ นบุตรของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ และพีช่ ำยของ นำยธัญกร พันธุกำนนท์
3. นำยวิชยั สิทธินววิธ
- เป็ นน้องชำยของ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
- เป็ นผูป้ ระกอบกำรร้ำนยำเภสัช
4. บริษทั สิรริ วี จำกัด (“สิรริ วี”)
- มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ และ นำยศุภกร พันธุกำนนท์
ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำร/ห้องพัก - มีผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ นำยศุภกร พันธุกำนนท์ และ
นำยธัญกร พันธุกำนนท์ ซึ่งถือหุน้ ใน สิรริ วี จำนวน 4,000 หุน้ 3,000 หุน้ และ
3,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 40.00 ร้อยละ 30.00 และ ร้อยละ 30.00 ของจำนวน
หุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ตำมลำดับ ณ วันที่ 30 เมษำยน 2564
5. บริษทั ภคินภวัต จำกัด (“ภคินภวัต”) - มีกรรมกำรคือ นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ นำงอำรยำ
ประกอบธุรกิจให้เช่ำอำคำร
ตันธนสิน ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงินของบริษทั ฯ
- นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ถือหุน้ ใน ภคินภวัต จำนวน 299,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
99.99 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564
6. บริษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ป - มีกรรมกำรคือ นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ นำงอำรยำ
(ประเทศไทย) จำกัด (“วอนจิน”)
ตันธนสิน ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงินของบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจให้บริกำรด้ำนควำม - นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ถือหุ้นใน วอนจิน จำนวน 87,500 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
สวยงำม ผิวพรรณ และให้บริกำร
17.50 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 29 เมษำยน 2564
ปรึกษำด้ำนควำมงำม
7. บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด - มีกรรมกำรคือ นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ซึ่งเป็ นบุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกับ นำงอำรยำ
(“9801”)
ตันธนสิน ซึง่ ดำรงตำแหน่งเป็ นประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงินของบริษทั ฯ
ประกอบธุรกิจจัดงำนอีเว้นท์
- นำยณัฐวุฒ ิ ์ มโนสุทธิ ถือหุน้ ใน 9801 จำนวน 12,498 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564
- ภคิน ภวัต ถือ หุ้น ใน 9801 จ ำนวน 37,500 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 75.00 ของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 31 พฤษภำคม 2564
8. บริษทั อิม่ อุ่น ฟู๊ ดแอนด์เซอร์วสิ
- มีกรรมกำรร่วมกันคือ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ และนำยศุภกร พันธุกำนนท์
จำกัด (“อิม่ อุ่น”)
- มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ และนำยศุภกร พันธุกำนนท์ ถือ
ประกอบธุรกิจกำรบริกำรด้ำนอำหำร
หุน้ ใน อิม่ อุ่น จำนวน 15,000 หุน้ และ 10,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 30.00 และ
ร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด ณ วันที่ 27 สิงหำคม
2563 ตำมลำดับ (หุน้ ส่วนทีเ่ หลือจำนวน 15,000 หุน้ และ 10,000 หุน้ คิดเป็ น
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
ร้อยละ 30.00 และ 20.00 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด ถือโดย
บริษทั เสนีย์ กรุ๊ป จำกัด และนำงสำว พิชำนันต์ คุปต์อคั รภิญโญ ตำมลำดับ)
- ณ วันที่ 22 กรกฎำคม 2564 ไม่มกี รรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ร่วมกัน

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยมี
รำยละเอียดสรุปได้ดงั นี้
1) รำยกำรขำยสินค้ำ
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการ
ม.ค.–ก.ย.
ปี 2563
2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. บริ ษั ท วอนจิ น บิ ว ตี้ รำยได้จำกกำรขำย
0.18
0.08
ไอแคร์ เฮลท์ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศ
ประเภท ยำ และอุ ป กรณ์ ก ำรแพทย์
ไทย) จำกัด
ลูกหนี้กำรค้ำ
0.04
0.004
ให้แก่ วอนจิน ซึ่งเป็ นรำยกำรตำมแนว
กำรค้ำปกติท วไป
ั ่ โดยรำคำขำยสิน ค้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้กบั รำคำที่
ไอแคร์ เฮลท์ จำหน่ำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ
รำยอื่น รวมถึงมีเงื่อนไขกำรค้ำทีเ่ ป็ นไป
ตำมแนวกำรค้ำปกติ

2. บริษทั อิม่ อุ่น ฟู๊ ดแอนด์ รำยได้จำกกำรขำย
เซอร์วสิ จำกัด

0.003

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
ไอแคร์ เฮลท์ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
ประเภท แอลกอฮอล์ และหน้ ำกำกผ้ำ
ให้แ ก่ อิ่ม อุ่ น ซึ่ง เป็ น รำยกำรตำมแนว
กำรค้ำปกติท วไป
ั ่ โดยรำคำขำยสิน ค้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้กบั รำคำที่
ไอแคร์ เฮลท์ จำหน่ำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำ
รำยอื่น รวมถึงมีเงื่อนไขกำรค้ำทีเ่ ป็ นไป
ตำมแนวกำรค้ำปกติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

3. นำยวิชยั สิทธินววิธ

รำยได้จำกกำรขำย

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ลูกหนี้กำรค้ำ

4. บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทย รำยได้จำกกำรขำย
แลนด์) จำกัด

0.11
-

0.02

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)
0.09
ไอแคร์ เฮลท์ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
ประเภท ยำ และเวชภัณฑ์ ให้แก่ ร้ำนยำ
เภสัช ซึ่ง นำยวิช ยั สิท ธิน ววิธ ซึ่ง เป็ น
น้ อ งชำยของ นำงมัท ยำ พัน ธุ ก ำนนท์
เป็ นผู้ประกอบกำร ซึ่งเป็ นรำยกำรตำม
แนวกำรค้ ำ ปกติท ัว่ ไป โดยรำคำขำย
สินค้ำดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้กบั
รำคำที่ ไอแคร์ เฮลท์ จ ำหน่ ำ ยสิน ค้ ำ
ให้ ก ับ ลู ก ค้ ำ รำยอื่น รวมถึ ง มีเ งื่อ นไข
กำรค้ำทีเ่ ป็ นไปตำมแนวกำรค้ำปกติ

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
เฮลทิเ นส มีร ำยได้จ ำกกำรขำยสิน ค้ำ
ประเภทเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ 9801 ซึ่ง
เป็ นรำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทวไป
ั่
โดยรำคำขำยสิน ค้ ำ ดัง กล่ ำ วสำมำรถ
เที ย บเคี ย งได้ ก ั บ รำคำที่ เฮลทิ เ นส
จ ำหน่ ำยสิ น ค้ ำ ให้ ก ั บ ลู ก ค้ ำ รำยอื่ น
รวมถึงมีเงือ่ นไขกำรค้ำทีเ่ ป็ นไปตำมแนว
กำรค้ำปกติ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
2) รำยกำรซือ้ สินค้ำ
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริ ษั ท วอนจิ น บิ ว ตี้ ซือ้ สินค้ำ
เมดิคอล กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จำกัด

2. บริษทั 9801 กรุ๊ป (ไทย ซือ้ สินค้ำ
แลนด์) จำกัด

ซือ้ สินค้ำ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)
0.005

0.11

0.31

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)
ไอแคร์ เฮลท์ ซื้อสินค้ำประเภทเครือ่ งมือ
แพทย์ (Hot Cold Pad) จำก วอนจิ น
โดยสิน ค้ ำ ที่ส ัง่ ซื้ อ มีว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่อ
น ำมำจ ำหน่ ำ ยต่ อ ให้แ ก่ ลู ก ค้ำ ตำมร้ำ น
สำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ ซึ่งเป็ นรำยกำร
ตำมแนวกำรค้ำปกติทวไป
ั่
ทัง้ นี้ ในอนำคตกลุ่มบริษทั จะไม่มกี ำรซือ้
สินค้ำจำก วอนจิน อีก

-

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
ไอแคร์ ซื้อ สิน ค้ำ ประเภทสเปรย์ก ำจัด
กลิ่ น แบรนด์ Besuto จำก 9801 โดย
สิน ค้ำ ที่ส งซื
ั ่ ้อ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ น ำมำ
จ ำหน่ ำ ยต่ อ ให้แ ก่ ลู ก ค้ำ ตำมร้ำ นสำขำ
ของ ไอแคร์ เฮลท์ โดยรำคำขำยสินค้ำ
ดังกล่ำวสำมำรถเทียบเคียงได้กบั รำคำที่
9801 จำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ลูกค้ำรำยอื่น
รวมถึงมีเงือ่ นไขกำรค้ำทีเ่ ป็ นไปตำมแนว
กำรค้ำปกติ
ทัง้ นี้ ในอนำคตกลุ่มบริษทั จะไม่มกี ำรซือ้
สินค้ำจำก 9801 อีก โดยปั จจุบนั 9801
ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ ำยสินค้ำ อุปโภค
และบริโ ภคแล้ว โดยมีแ ผนที่จะดำเนิน
ธุรกิจจัดงำนอีเว้นท์แทนในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดัง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
เฮลทิเนส ซื้อสินค้ำประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์
(ขวด และหัว สเปรย์ ) จำก 9801 เพื่อ
นำมำเป็ นวัตถุดบิ ของผลิตภัณฑ์แบรนด์
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

Besuto ที่จ ะต้ อ งใช้ ใ นอนำคต ซึ่ ง เป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ำปกติทวไป
ั่
ทัง้ นี้ ในอนำคตกลุ่มบริษทั จะไม่มกี ำรซือ้
สินค้ำจำก 9801 อีก โดยปั จจุบนั 9801
ไม่ได้ดำเนินธุรกิจจำหน่ ำยสินค้ำ อุปโภค
และบริโ ภคแล้ว โดยมีแ ผนที่จะดำเนิน
ธุรกิจจัดงำนอีเว้นท์แทนในอนำคต
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรตำมแนวกำรค้ ำ ปกติ ท ั ว่ ไป
เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์ของกลุ่มบริษทั และ
มีควำมสมเหตุสมผล
3) รำยกำรค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละบริกำร*
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการ
ม.ค.–ก.ย.
ปี 2563
2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1. นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละ
1.52
1.14
ไอแคร์ เฮลท์ เช่ำพื้น ที่ 507.50 ตำรำง
ค่ำบริกำร
เมตร ทีเ่ ลขที่ 349/512 ถนนพุทธมณฑล
ส ำ ย 2 แ ข ว ง บ ำ ง ไ ผ่ เ ข ต บ ำ ง แ ค
ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร จ ำ ก น ำง มั ท ย ำ
พัน ธุ ก ำนนท์ เพื่อ เปิ ด เป็ น ร้ำ นขำยยำ
โดยสัญ ญำเช่ ำ และบริก ำรมีอ ำยุ 3 ปี
เริม่ วันที่ 1 ตุลำคม 2562 และสิน้ สุดวันที่
30 กันยำยน 2565 โดยอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ ำ บริก ำรรวมเป็ น ไปตำมอัต รำค่ ำ เช่ ำ
และค่ ำ บริก ำรที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน
อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก
ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำร
ประเมิ น ดั ง กล่ ำ วเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
สำธำรณะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

2. บริษทั สิรริ วี จำกัด

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)

ค่ำเช่ำพืน้ ทีแ่ ละ
ค่ำบริกำร

1.21

0.91

เจ้ำหนี้อ่นื

0.10

0.10

3. บริษทั ภคินภวัต จำกัด ค่ำเช่ำพืน้ ที่ และ
ค่ำบริกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
เจ้ำหนี้อ่นื

2.43

1.82

0.77

0.52

0.06

0.59

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

สมเหตุสมผล เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ ำ บริก ำรรวมเป็ น ไปตำมอัต รำค่ ำ เช่ ำ
และค่ ำ บริก ำรที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน
อิสระ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทั
ไอแคร์ เฮลท์ เช่ำพื้น ที่ 270.64 ตำรำง
เมตร ที่ เ ลขที่ 99/188, 99/189 ถนน
เทศบำลสงเครำะห์ แขวงลำดยำว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร จำกสิรริ วี เพื่อ
เปิ ดเป็ นร้ำนขำยยำ โดยสัญญำเช่ำ และ
บริก ำรมีอ ำยุ 3 ปี เริ่ม วัน ที่ 1 ตุ ล ำคม
2562 และสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2565
โดยอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรวมเป็ นไป
ตำมอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรทีป่ ระเมิน
โ ด ย ผู้ ป ร ะ เ มิ น อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้ ร ั บ ค วำม
เห็น ชอบจำกส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
ก ำกับ หลัก ทรัพย์แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์
ซึง่ กำรประเมินดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์
สำธำรณะ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริก ำรรวมเป็ น ไปตำมตำมอัต รำค่ำ
เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำร ที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ประเมินอิสระ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบริษทั
ไอแคร์ เฮลท์ เช่ำพืน้ ที่ 270 ตำรำงเมตร
ที่ เ ลขที่ 275 ถนนประดิ ษ ฐ์ ม นู ธ รรม
แขวงวัง ทองหลำง เขตวัง ทองหลำง
กรุ ง เทพมหำนคร จำก ภคิน ภวัต เพื่อ
เปิ ดเป็ นร้ำนขำยยำ โดยสัญญำเช่ำมีอำยุ
3 ปี เริม่ วันที่ 1 ตุลำคม 2562 และสิน้ สุด
วันที่ 30 กันยำยน 2565 โดยอัตรำค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรรวมใกล้เคียงกับ อัตรำค่ำ
เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำร ที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ประเมินอิสระทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำร
ประเมิ น ดั ง กล่ ำ วเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
สำธำรณะ สำหรับค่ำสำธำรณู ปโภคไอ
แคร์ เฮลท์ ชำระตำมปริมำณทีใ่ ช้จริงใน
อัตรำค่ำบริกำรที่เป็ นอัตรำที่เทียบเคียง
ได้กบั อัตรำที่ ภคินภวัตคิดกับผู้เช่ำรำย
อื่น

ค่ำเช่ำพืน้ ที่ และ
ค่ำบริกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค

1.94

1.45

0.23

0.12

เจ้ำหนี้อ่นื

0.01

0.13

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรรวมใกล้เคียงกับ อัตรำค่ ำเช่ำ
และค่ ำ บริก ำรที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน
อิสระ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
บริษทั
บริษัท ฯ เช่ ำ พื้น ที่ 359 ตำรำงเมตร ที่
เลขที่ 275 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง
วั ง ท อ ง ห ล ำ ง เ ข ต วั ง ท อ ง ห ล ำ ง
กรุงเทพมหำนคร จำก ภคินภวัต เพื่อใช้
เป็ น ส ำนัก งำนออฟฟิ ศและสถำนที่เก็บ
เอกสำร โดยสัญญำเช่ำมีอำยุ 3 ปี เริ่ม
วันที่ 1 ตุลำคม 2562 และสิน้ สุดวันที่ 30
กัน ยำยน 2565 โดยอัต รำค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ ำ บริก ำรรวมเป็ น ไปตำมอัต รำค่ ำ เช่ ำ
และค่ ำ บริก ำรที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน
อิ ส ร ะ ที่ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม เ ห็ น ช อ บ จ ำ ก
ส ำ นั ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งกำร
ประเมิ น ดั ง กล่ ำ วเพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์
สำธำรณะ ส ำหรับ ค่ ำ สำธำรณู ป โภค
บริษัท ฯ ช ำระตำมปริม ำณที่ใ ช้จ ริง ใน
อัตรำค่ำบริกำรที่เป็ นอัตรำที่เทียบเคียง
ได้กบั อัตรำที่ภคินภวัตคิดกับผู้เช่ำรำย
อื่น
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำกอัตรำค่ำเช่ำและ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

ค่ำบริก ำรรวมเป็ น ไปตำมตำมอัต รำค่ำ
เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำร ที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ประเมินอิสระ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบริษทั
* ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรพืน้ ที่ ได้แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนในบัญชีคำ่ เสือ่ มรำคำสินทรัพย์ของสิทธิกำรใช้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญำเช่ำ
4) รำยกำรค้ำประกัน
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1. นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ค้ ำ ป ร ะ กั น ส่ ว น
บุคคล

2. นำยศุภกร พันธุกำนนท์ ค้ ำ ป ร ะ กั น ส่ ว น
บุคคล

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง

วงเงินค้ำ
ประกัน
90.00
ล้ำนบำท

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)
วงเงินค้ำ
ประกัน
80.00
ล้ำนบำท

ใช้ไป
33.30
ล้ำนบำท

ใช้ไป
29.09
ล้ำนบำท

ปี 2563
(ล้านบาท)

วงเงินค้ำ
ประกัน
28.00
ล้ำนบำท

วงเงินค้ำ
ประกัน
28.00
ล้ำนบำท

ใช้ไป
23.79

ใช้ไป
3.29

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ได้เข้ำค้ำประกัน
ส่วนบุคคลรวมทัง้ ได้นำทรัพย์สนิ ส่วนตัว
เพื่อเป็ นหลักประกัน สำหรับวงเงินกู้ยมื
กับสถำบันกำรเงินให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์
โดยไม่ มี ก ำรคิ ด ค่ ำ ตอบแทนกำรค้ ำ
ปร ะ กั น ดั ง ก ล่ ำ ว ( ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ไ ม่ มี
นโยบำยในกำรให้ค่ ำ ตอบแทนกำรค้ ำ
ประกัน)

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค ว ำ ม เ ห็ น ว่ ำ ก ำ ร ค้ ำ ป ร ะ กั น ขอ ง
น ำ ง มั ท ย ำ พั น ธุ ก ำ น น ท์ มี ค ว ำ ม
สมเหตุ ส มผล เนื่ อ งจำกเป็ นกำรค้ ำ
ประกันวงเงินให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ ตำม
เงื่อนไขของสถำบันกำรเงิน โดยไม่มกี ำร
คิดค่ำตอบแทนแต่ประกำรใด
นำยศุภกร พันธุกำนนท์ ได้เข้ำค้ำประกัน
ส่วนบุคคลสำหรับวงเงินกูย้ มื กับสถำบัน
กำรเงินให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ โดยไม่มกี ำร
คิด ค่ำ ตอบแทนกำรค้ ำประกัน ดัง กล่ ำ ว
(กลุ่ ม บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยในกำรให้
ค่ำตอบแทนกำรค้ำประกัน)
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)
ล้ำนบำท

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)
ล้ำนบำท คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค ว ำ ม เ ห็ น ว่ ำ ก ำ ร ค้ ำ ป ร ะ กั น ขอ ง
น ำ ย ศุ ภ ก ร พั น ธุ ก ำ น น ท์ มี ค ว ำ ม
สมเหตุสมผลเนื่องจำกเป็ นกำรค้ำประกัน
วงเงินให้แก่ ไอแคร์ เฮลท์ ตำมเงื่อนไข
ของสถำบัน กำรเงิน โดยไม่ มีก ำรคิด
ค่ำใช้จ่ำยแต่ประกำรใด

5) รำยกำรเงินทดรองจ่ำยให้แก่บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
ที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการ
ม.ค.–ก.ย.
ปี 2563
2564
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
3.50
ไอแคร์ เฮลท์ มีเงินทดรองจ่ำยให้แก่ นำง
1. นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ต้นงวด
ชำระคืน
(3.50)
มัทยำ พันธุกำนนท์ จำนวน 3,500,000
สิน้ งวด
บำท ตั ง้ แต่ ไ ตรมำส 2 ปี 2562 เพื่ อ
น ำไปใช้ ส่ ว นตั ว โดยมี ก ำรคิ ด อั ต รำ
ดอกเบีย้ ร้อยละ 7.125 ต่อปี ซึง่ เทียบเท่ำ
ดอกเบีย้ รับ ปี 63
0.10
กั บ อั ต รำดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ป ระเภทเงิ น
เบิก เกิน บัญ ชีข อง ไอแคร์ เฮลท์ โดย
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์ ได้ทำกำรคืนเงิน
ทดรองจ่ ำ ยดั ง กล่ ำ วพร้ อ มดอกเบี้ ย
เรีย บร้อ ยแล้ว เมื่อ วัน ที่ 19 พฤษภำคม
2563
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ใน
อดีต และมีก ำรคิด ดอกเบี้ย เงิน ทดรอง
จ่ ำ ยดัง กล่ ำ วเท่ ำ กับ อัต รำเงิน กู้ยืม ของ
ไอแคร์ เฮลท์ อย่ำงไรก็ตำม ในทีป่ ระชุม
คณะกรรมกำรบริษัท ฯ ครัง้ ที่ 5/2563
เมื่อวันที่13 พฤศจิกำยน 2563 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิกำหนดนโยบำยว่ำกลุ่มบริษัทจะ
ไม่มีก ำรให้เ งิน ทดรองจ่ ำย หรือ ให้เ งิน
กูย้ มื ในลักษณะดังกล่ำวอีก
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
6) รำยกำรอื่นๆ
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ลักษณะรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษทั ภคินภวัต จำกัด ต้นงวด
ชำระคืน
สิน้ งวด

ค่ำบริกำรจด
ทะเบียน
เครือ่ งหมำยกำรค้ำ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)
5.24
(5.24)
-

0.03

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)
ภคิน ภวัต มีค่ ำ มัด จ ำสิน ค้ ำ คงค้ำ งกับ
เ ฮ ล ทิ เ น ส ตั ้ ง แ ต่ ปี 2561 จ ำ น ว น
5,344,177.83 บำท ซึ่งตำมเงื่อนไขกำร
ซื้ อ ข ำ ย หุ้ น จ ำ ก ผู้ ถื อ หุ้ น เ ดิ ม ข อ ง
เฮลทิเนส มีขอ้ ตกลงว่ำผูถ้ อื หุน้ เดิมของ
เฮลทิเนส จะต้องดำเนินกำรให้ ภคินภ
วัต ชำระเงินมัดจำค่ำสินค้ำคงค้ำ งให้กบั
เฮลทิเนส ภำยใน 12 เดือนนับจำกวันทีผ่ ู้
ซื้อ หุ้น ได้ร ับ โอนกรรมสิท ธิใ นหุ้น ที่ซ้ือ
ขำย และผู้ขำยได้รบั ชำระรำคำซื้อ ขำย
หุน้ ครบถ้วนแล้ว โดยภคินภวัต ได้ชำระ
คืน เงิน มัด จ ำคงค้ำ งดัง กล่ ำ วเรีย บร้อ ย
แล้วเมือ่ วันที่ 26 พฤษภำคม 2563

-

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มี ค วำมเห็ น ว่ ำ รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น
เงื่อนไขส่วนหนึ่งของสัญญำซื้อขำยหุ้น
เ ฮ ล ทิ เ น ส ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อ ดี ต แ ล ะ
ภคินภวัต ได้ชำระคืนเงืนมัดจำดังกล่ำว
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
ตำมเงื่อนไขสัญญำซื้อขำยหุน้ เฮลทิเนส
มี ข้ อ ตกลงว่ ำ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม เฮลทิ เ นส
จะต้ อ งด ำเนิ น กำรให้ ภคิน ภวัต โอน
เครื่องหมำยกำรค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรทำ
ธุรกิจของ เฮลทิเนส ให้กบั ผู้ซ้ือ ซึ่งใน
ระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรจดทะบี ย น
เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย ก ำ ร ค้ ำ ใ ห้ เ รี ย บ ร้ อ ย
ภคินภวัต มีค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกำร
จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว
ไ อ แ ค ร์ เ ฮ ล ท์ ซึ่ ง เ ป็ น ผู้ รั บ โ อ น
เครื่องหมำยกำรค้ำจำก ภคินภวัต จึงได้
ชำระคืนค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวตำมค่ำใช้จ่ำย
ทีเ่ กิดขึน้ จริง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและ
มีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวมีควำม
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บุคคล/นิ ติบคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ/มูลค่าคงค้าง
ปี 2563
(ล้านบาท)

ม.ค.–ก.ย.
2564
(ล้านบาท)

ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลของ
รายการ

สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของกลุ่มบริษทั
14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรกำหนดมำตรกำรในกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษทั กับบุคคลทีอ่ ำจมี
ควำมขัด แย้ ง โดยจะจัด ให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้ ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ ควำมจ ำเป็ นของกำรเข้ ำ ท ำรำยกำร
ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำร
ดำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่ งสำมำรถเปรียบเทียบได้ก ับรำคำที่เกิด ขึ้นกับบุค คลภำยนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะให้บุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ
เช่น ผูส้ อบบัญชี ผูป้ ระเมินรำคำทรัพย์สนิ สำนักกฎหมำย เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจำกบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ น
ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีกำรกำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูบ้ ริหำร หรือผู้มสี ่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรอนุมตั ริ ำยกำรทีต่ นเองมีส่วนได้เสียทัง้ โดยทำงตรงและทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบริษทั ฯ จะต้องดูแลให้บริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรือข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำร
เปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์สนิ ที่สำคัญของ บริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย
รวมทัง้ ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนบัญชีท่กี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญำตแห่งประเทศไทย และจะทำกำร
เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย
14.4 แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยอำจมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะเป็ นไปตำมลักษณะกำรทำ
ธุรกิจกำรค้ำทัวไปและจะมี
่
กำรกำหนดนโยบำยกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน โดยเป็ นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ
ตำมปกติข องธุ รกิจเช่นเดียวกับ ที่กำหนดให้ก ับบุ คคล และ/หรือบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น กำรซื้อ สินค้ำ กำรให้หรือรับ
บริกำรต่ำงๆ รวมทัง้ กำรค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมกำร โดยรำยกำรระหว่ำงกันทีจ่ ะเกิดขึน้ นัน้ เป็ นไปเพื่อควำมจำเป็ นใน
กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย นอกจำกนี้ บริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อยไม่มนี โยบำยให้กรรมกำร ผูบ้ ริหำรและพนักงำนกู้ยมื จำกบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
พิจำรณำตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และให้ควำมเห็นถึงควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ทุกไตรมำส โดยปั จจุบนั
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กำลังอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำกับธนำคำรพำณิชย์ในกำรปลดกำรค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันทีม่ ไิ ด้เป็ นไปตำมธุรกิจปกติทอ่ี ำจเกิดขึน้ ในอนำคต บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ำมำสอบทำนกำรปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์และแสดงเหตุผลในกำรทำรำยกำรดังกล่ำวก่อนที่ บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะ
เข้ำทำรำยกำรนัน้ ๆ โดยให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นของกำรเข้ำทำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำน
รำคำของรำยกำรนัน้ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถ
เปรียบเทียบได้กบั รำคำทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภำยนอกในกรณีทค่ี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ ำ งกัน ที่อ ำจเกิด ขึ้น บริษัท ฯ จะให้บุ ค คลที่มีค วำมรู้ค วำมช ำนำญพิเ ศษ เช่ น ผู้ ส อบบัญ ชี ผู้ป ระเมิน รำคำทรัพ ย์ส ิน
สำนักกฎหมำย เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจำกกลุ่มบริษทั และบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน
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ดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบนำเสนอต่อที่ปร ะชุม
คณะกรรมกำร หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี โดยจะดำเนินกำรตำมมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่
ระบุขำ้ งต้น อย่ำงไรก็ตำมรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ทอ่ี ำจเกิดขึน้ ในอนำคต คณะกรรมกำร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศคำสัง่
หรือข้อกำหนดของคณะกรรมกำรตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมตลอดถึงกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกีย่ วกับ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกีย่ วโยงกัน และกำรได้มำหรือจำหน่ ำยไปซึ่งทรัพย์ส ินของกลุ่มบริษทั หรือบริษทั ย่อยตลอดจน
กำรปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 2.4
ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นการ
15. ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี
(ก) งบกำรเงินของบริษทั ฯ สำหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 28 ธันวำคม ปี 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561 ตรวจสอบ
โดยนำยชัยยุทธ อังศุวทิ ยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3885 จำกสำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกำไรขำดทุน สำหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบ
กำรเงินแสดงฐำนะกำรเงิน ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรดำเนินงำน สำหรับงวดตัง้ แต่ วันที่ 28 ธันวำคม
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรทีไ่ ม่มี
ส่วนได้เสียสำธำรณะ
(ข) งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ ปี 2562 ตรวจสอบโดย
นำยชัยยุทธ อังศุวทิ ยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3885 จำกสำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ
ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงิน รวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงินของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส้นิ สุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
(ค) งบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ ปี 2563 ตรวจสอบโดย
นำยชัยยุทธ อังศุวทิ ยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3885 จำกสำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ
ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื
หุน้ รวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนรวมและเฉพำะกิจกำร งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพำะกิจกำร และงบกระแส
เงินสดรวมและเฉพำะกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำย
เหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่สี ำคัญ และได้ให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงฐำนะกำรเงิน ของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดสำหรับปี ส้นิ สุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
(ง)
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ฯ สำหรับงวด
สำมเดือนและเก้ำเดือนสิน้ สุด วันที่ 30 กันยำยน 2564 สอบทำนโดยนำยชัยยุทธ อังศุวทิ ยำ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตเลขที่ 3885
จำกสำนักงำน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
ผูส้ อบบัญชีได้สอบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 งบกำไรขำดทุนรวม งบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2564 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม
แบบย่อของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย และได้สอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินเฉพำะของบริษทั ฯ เช่นเดียวกัน โดยให้ขอ้ สรุปว่ำไม่พบสิง่
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ทีเ่ ป็ นเหตุให้เชื่อว่ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลดังกล่ำวไม่ได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง กำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงกำลในสำระสำคัญจำกกำรสอบทำนของผูส้ อบบัญชี
15.2 งบการเงิ นรวมเสมือน
15.2.1 หลักกณฑ์ในการจัดทาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
(ก) หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้จดั ทำขึน้ เพื่อให้ขอ้ มูลของงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน และงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมเสมือนสำหรับ
ปี สน้ิ สุดวันเดียวกันของแต่ละปี งบกระแสเงินสดรวมเสมือน สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบข้อมูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนโยบำยบัญชีทใ่ี ช้เ หมือนกันกับงบกำรเงินประจำปี ยกเว้นข้อสมมติฐำนทีใ่ ช้ในกำรจัดทำ
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนตำมข้อ 15.2.2
(ข) แหล่งทีม่ ำของข้อมูลในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้จดั ทำขึน้ โดยใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินต่อไปนี้
- แสดงฐำนะกำรเงิน ของบริษัท ย่ อ ย ณ 31 ธัน วำคม 2561 งบก ำไรขำดทุ น และงบแสดงกำร
เปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน ซึง่ จัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรทีไ่ ม่
มีส่วนได้เสียสำธำรณะซึ่งกำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรบั
อนุญำต
- แสดงฐำนะกำรเงิน ของบริษัท ย่ อ ย ณ 31 ธัน วำคม 2560 งบก ำไรขำดทุ น และงบแสดงกำร
เปลีย่ นแปลงในส่วนของผูถ้ อื หุน้ สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน ซึง่ จัดทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรทีไ่ ม่
มีสว่ นได้เสียสำธำรณะซึง่ กำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีอ่นื
(ค) กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
บริษัท ฯ ได้จ ดทะเบีย นด้ว ยเงิน ลงทุ น ในหุ้น สำมัญ ของ บริษัท ไอแคร์ เฮลท์ จ ำกัด และ บริษัท
เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ : บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) ซึ่งเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ทีก่ ำหนดให้บนั ทึก
สินทรัพย์ทไ่ี ด้มำทีร่ ะบุได้และหนี้สนิ ทีร่ บั มำทีร่ ะบุได้ ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนทีใ่ ช้ในกำร
โอนธุรกิจกับรำคำตำมบัญชีดงั กล่ำว ณ วันที่ โอนธุรกิจจะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผู้ถือหุ้นภำยใต้หวั ข้อ
“ส่วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจ ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”
(ง) รำยกำรระหว่ำงกัน
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้ตดั รำยกำรบัญชีสำหรับยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำง
กันทีม่ นี ยั สำคัญออกแล้ว
15.2.2 สมมติ ฐานที่สาคัญในการจัดทาข้อมูลทางการเงิ นรวมเสมือน
สมมติฐ ำนที่ส ำคัญ ในกำรจัด ท ำข้อ มูล ทำงกำรเงิน รวมเสมือ นของกลุ่ ม บริษัท ส ำหรับ ปี สิ้น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
(ก) ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ ำยบริหำรของบริษัทฯ เพื่อที่จะแสดงผลกระทบของ
รำยกำรทีส่ ำคัญทีม่ ตี ่องบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำไรเบ็ดเสร็จรวมเสมือน งบ
แสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนผูถ้ อื หุน้ รวมเสมือน สำหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมเสมือนสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2561
(ข) ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้ปรับปรุงข้อมูลทำงกำรเงินทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญำต ในปี 2561 และ 2560 ซึง่ นำเสนองบกำรเงินมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรทีไ่ ม่มสี ่วนได้เสียสำธำรณะ
ซึง่ กำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 (NPAE) มำใช้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึง
กำรตีควำมและแนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีทป่ี ระกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี (PAE)
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(ค) ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ถือเสมือนว่ำบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ล้ำนบำท
จำกรับชำระเป็ นเงินลงทุนในหุน้ สำมัญของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชือ่ :
บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริษทั ฯ ควบคุมบริษทั ย่อย
ทัง้ 2 แห่งในจำนวนหุน้ ร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกรำคม 2560
(ง) เนื่องจำกถือเสมือนว่ำ บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 80 ล้ำนบำท จำกกำรรับชำระเงินลงทุนในหุน้
สำมัญของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด)
มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 ซึง่ ในปี 2560 งบกำรเงินทีผ่ ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี บริษทั ไอแคร์ เฮลท์
จำกัด มีทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท และมีกำรเพิม่ ทุนอีก 25 ล้ำนบำทในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรจดทะเบียน
ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 ในข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนนี้จงึ มีกำรปรับปรุงทุนจดทะเบียนของ บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ในวันที่ 1
มกรำคม 2560 เป็ น 55 ล้ำนบำท ซึง่ มีผลกระทบในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
( หน่วย : บำท )
งบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ณ 31 ธันวำคม 2560
ตำมงบกำรเงินที่
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
รำยงำน
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้อ่นื
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุน

2,484,599.25

25,000,000.00

27,484,599.25

30,000,000.00

25,000,000.00

55,000,000.00

( หน่วย : บำท )
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ 31 ธันวำคม 2560
ก่อนปรับปรุง
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
สิ นทรัพย์
ลูกหนี้อ่นื
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุน

6,828,614.37

25,000,000.00

31,828,614.37

55,000,000.00

25,000,000.00

80,000,000.00

(จ) ในวันที่กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเกิดขึ้นภำยใต้ข้อสมมติฐำนของกำรจัดท ำข้อ มูล
กำรเงินรวมเสมือนนี้ (1 มกรำคม 2560) งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนได้แสดงผลต่ำงของสินทรัพย์ทไ่ี ด้มำทีร่ ะบุได้และหนี้สนิ
ทีร่ บั มำทีร่ ะบุได้ (รำคำทุน) ณ วันรวมธุรกิจ เป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ภำยใต้หวั ข้อ “ส่วนเกินจำกกำรรวม
ธุรกิจ ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน” รำยละเอียด ดังนี้
(หน่วย : บำท)
บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
(ปรับปรุง)

บริษทั เฮลทิเนส จำกัด

รวม

สิ่ งตอบแทนในการรวมธุรกิ จ
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
55,000,000.00
หัก มูลค่าสุทธิ ของสิ นทรัพย์ที่ได้มาและหนี้ สินที่รบั มา (ส่วนของผูถ้ ือหุ้น)

25,000,000.00

80,000,000.00

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

25,000,000.00

80,000,000.00

55,000,000.00
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
กำไรสะสม

11,795,655.06

3,404,907.82

15,200,562.88

รวม

66,795,655.06

28,404,907.82

95,200,562.88

ส่วนเกิ นทุนจากการรวมธุรกิ จ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน

11,795,655.06

3,404,907.82

15,200,562.88

ในระหว่ำงปี 2564 บริษทั ได้ทบทวนรำยกำรทีเ่ กีย่ วกับ กำรรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั และสรุปได้ว่ำกำรรวม
ธุรกิจระหว่ำง บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด ไม่ถอื เป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ตำมทีเ่ คยนำเสนอในงบกำรเงินในงวดก่อน ดังนัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนในกำรรวมธุรกิจกับสินทรัพย์และหนี้สนิ สุทธิทร่ี ะบุ
ได้ - ทีไ่ ด้รบั ระหว่ำง บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด จึงต้องแสดงเป็ น “ค่ำควำมนิยม” ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวม จำกสำเหตุดงั กล่ำว ส่งผลทำให้ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดง
ฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ปี 2561 มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก 15.20 ล้ำนบำท เป็ น 22.15 ล้ำนบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ ขึน้ เป็ น
15.62 ล้ำนบำท โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่องบกำไรขำดทุน
15.3 ตารางสรุปฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
งบแสดงฐานะการเงิ น
งบการเงิ นเสมือน
งบแสดงฐานะการเงิ น

ปี 2561*

งบการเงิ นรวม
ปี 2562*

ปี 2563

30 ก.ย. 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
-กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
-กิจกำรอื่น
สินค้ำคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่ำควำมนิยม
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
-สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ
-เงินฝำกทีม่ ภี ำระผูกพัน
-เงินมัดจำ - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
-เงินมัดจำ - กิจกำรอื่น
-ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลถูกหัก ณ ทีจ่ ่ำย
-อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

11.25

4.35

27.43

8.78

34.85

8.42

17.97

4.29

8.82
5.53
120.91
0.73
147.23

3.41
2.14
46.78
0.28
56.96

8.95
10.79
138.95
2.31
188.43

2.87
3.46
44.50
0.74
60.35

0.04
13.47
130.96
6.21
185.52

0.01
3.26
31.65
1.50
44.83

0.004
11.74
146.62
6.00
182.34

0.00
2.80
34.99
1.43
43.51

15.62
63.58
5.01
0.75

6.04
24.60
1.94
0.29

15.62
69.65
6.89
0.97

5.00
22.31
2.21
0.31

15.62
75.58
117.16
7.34
1.13

3.77
18.26
28.31
1.77
0.27

15.62
75.89
122.24
8.80
1.01

3.73
18.11
29.17
2.10
0.24

10.74
3.00
0.06
6.73
0.36
5.39
111.25
258.47

4.16
1.16
0.02
2.60
0.14
2.09
43.04
100.00

12.71
3.00
1.77
11.99
0.60
0.59
123.79
312.22

4.07
0.96
0.57
3.84
0.19
0.19
39.65
100.00

1.77
9.08
0.23
0.37
228.29
413.81

0.43
2.19
0.06
0.09
55.17
100.00

1.77
10.35
0.65
0.37
236.70
419.04

0.42
2.47
0.15
0.09
56.49
100.00
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
งบการเงิ นเสมือน
งบแสดงฐานะการเงิ น

ปี 2561*

งบการเงิ นรวม
ปี 2562*

ปี 2563

30 ก.ย. 2564

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบัน
35.01
13.55
27.14
8.69
24.00
5.80
23.46
5.60
กำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
-กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
0.77
0.25
0.18
0.04
0.17
0.04
-กิจกำรอื่น
54.95
21.26 119.90
38.40 107.57
26.00 100.98
24.10
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน
2.66
1.03
ส่วนของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
11.30
2.73
11.15
2.66
หนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่ง
25.56
9.89
13.00
4.16
5.83
1.41
4.87
1.16
ปี
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
-ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้ำงจ่ำย
2.14
0.83
5.90
1.89
8.50
2.05
4.54
1.08
-อื่นๆ
1.71
0.66
1.50
0.48
9.46
2.29
1.37
0.33
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
122.03
47.21 168.20
53.87 166.84
40.32 146.54
56.60
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ สุทธิ
97.78
23.63 105.71
25.23
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิ
31.11
12.04
16.16
5.18
3.47
0.84
0.76
0.18
ประมำณกำรหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์
2.05
0.79
3.15
1.01
3.97
0.96
4.71
1.12
พนักงำน
เงินมัดจำและเงินประกันพนักงำน
1.33
0.52
0.98
0.31
1.16
0.28
1.19
0.28
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
34.50
13.35
20.30
6.50 106.39
25.71 112.38
26.82
รวมหนี้ สิน
156.53
60.56 188.50
60.38 273.23
66.03 258.92
61.79
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน- หุน้ สำมัญ 8,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ
80.00
30.95
80.00
25.62
10 บำท
ทุนจดทะเบียน- หุน้ สำมัญ 272,000,000 หุน้ มูลค่ำหุน้
- 136.00
32.87 136.00
32.46
ละ 0.50 บำท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว- หุน้ สำมัญ 8,000,000 หุน้
80.00
30.95
80.00
25.62
มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว- หุน้ สำมัญ 200,000,000
- 100.00
24.17 100.00
23.86
หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 0.50 บำท
กำไร (ขำดทุน) สะสม
-จัดสรรแล้ว
สำรองตำมกฎหมำย – บริษทั ฯ
3.03
0.73
3.96
0.94
สำรองตำมกฎหมำย – บริษทั ย่อย
- 5.72
1.38
6.50
1.55
-ยังไม่ได้จดั สรร (ขำดทุนสะสม)
(0.21)
(0.08)
21.56
6.91
9.68
2.34
27.51
6.57
ส่ ว นเกิ น ทุ น จำกกำรรวมธุ ร กิ จ ภำยใต้ ก ำรควบคุ ม
22.15
8.57
22.15
7.09
22.15
5.35
22.15
5.29
เดียวกัน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
101.94
39.44 123.71
39.62 140.59
33.97 160.12
38.21
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
258.47 100.00 312.22 100.00 413.81 100.00 419.04 100.00
หมำยเหตุ* เพือ่ ประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ ผูบ้ ริหำรได้ปรับปรุง งบกำรเงินปี 2561 - 2562 เพือ่ ให้สอดคล้องกับทีใ่ นระหว่ำงปี 2564 บริษทั ได้ทบทวน
รำยกำรทีเ่ กีย่ วกับ กำรรวมธุรกิจของกลุ่มบริษทั และสรุปได้ว่ำกำรรวมธุรกิจระหว่ำง บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด ไม่
ถือเป็ นกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันตำมที่เคยนำเสนอในงบกำรเงินในงวดก่อน ดังนัน้ ส่วนต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนในกำรรวมธุรกิจ กับ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สินทรัพย์และหนี้สนิ สุทธิทร่ี ะบุได้ - ทีไ่ ด้รบั ระหว่ำง บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด จึงต้องแสดงเป็ น “ค่ำควำมนิยม” ใน
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม จำกสำเหตุดงั กล่ำว ส่งผลทำให้ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมเสมือน ปี 2561 มีกำรเปลีย่ นแปลงจำก 15.20 ล้ำนบำท เป็ น 22.15 ล้ำนบำท และค่ำควำมนิยมเพิม่ ขึน้ เป็ น 15.62 ล้ำนบำท บริษทั ฯ จึงปรับปรุงงบ
กำรเงินสำหรับงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมย้อนหลัง โดยกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวไม่มผี ลกระทบต่องบกำไรขำดทุน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงิ นเสมือน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงิ นรวม

ปี 2561*
ล้านบาท

ปี 2562

ร้อยละ

ล้านบาท

ปี 2563

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
ดอกเบีย้ รับ
รำยได้อ่นื
รวมรายได้

781.39
0.03
9.79
791.21

98.76
0.00
1.24
100.00

906.22
0.22
9.06
915.51

98.99
0.02
0.99
100.00

1,064.09
0.11
15.91
1,080.11

98.52
0.01
1.47
100.00

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
643.43
81.32
724.17
79.10
831.18
76.95
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
106.14
13.41
113.17
12.36
123.58
11.44
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
33.27
4.20
45.64
4.99
51.82
4.80
ต้นทุนทำงกำรเงิน
5,77
0.73
3.79
0.41
6.99
0.65
รวมค่าใช้จ่าย
788.60
99.67
886.78
96.86
1,013.57
93.84
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
2.60
0.33
28.73
3.14
66.54
6.16
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
2.21
0.28
6.96
0.76
14.46
1.34
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
0.39
0.05
21.77
2.38
52.08
4.82
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
0.39
0.05
21.77
2.38
52.08
4.82
กำไรสุทธิต่อหุน้ 1) (Fully Diluted) (บำท)
0.001
0.08
0.19
กำไรสุทธิต่อหุน้ (Weighted Average) (บำท)
0.05
2.72
0.32
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)
10.00
10.00
0.50
หมำยเหตุ: * เป็ นผลประกอบกำรรวมของ บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริษทั เฮลทิเนส จำกัด ในปี 2561
1) คำนวนโดยใช้จำนวนหุน
้ สำมัญหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้จำนวน 272,000,000 หุน้
งบการเงิ นรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ม.ค. – ก.ย. 2563
ล้านบาท

ม.ค. – ก.ย. 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้
รำยได้จำกกำรขำย
ดอกเบีย้ รับ
รำยได้อ่นื
รวมรายได้

786.41
0.16
10.10
796.67

98.71
0.02
1.27
100.00

902.69
0.004
10.05
912.74

98.90
0.00
1.10
100.00

615.15
89.43
36.93
5.38
746.89
49.78
11.13
38.65

77.22
11.22
4.64
0.68
93.75
6.25
1.40
4.85

697.19
91.51
48.72
4.03
841.45
71.29
13.76
57.53

76.38
10.03
5.34
0.44
92.19
7.81
1.51
6.30

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำย
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
งบการเงิ นรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ม.ค. – ก.ย. 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับงวด
38.65
4.85
กำไรสุทธิต่อหุน้ 1) (Fully Diluted) (บำท)
0.14
กำไรสุทธิต่อหุน้ (Weighted Average) (บำท)
0.24
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (บำท)
10.00
หมำยเหตุ: 1) คำนวนโดยใช้จำนวนหุน้ สำมัญหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้จำนวน 272,000,000 หุน้

ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้านบาท
ร้อยละ
57.53
6.30
0.21
0.29
0.50
-

งบกระแสเงิ นสด
งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย :ล้านบาท)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อน
ภาษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
(กำไร)จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
ขำดทุนจำกสินค้ำสูญหำยและเสือ่ มสภำพ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำสิทธิกำรเช่ำตัดจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่ มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงาน (ลดลง) เพิ่ มขึน้
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรม
ดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกันลดลง
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

งบการเงิ นเสมือน
ปี 2561

งบการเงิ นรวม
ปี 2562

ปี 2563

0.39

21.77

52.08

13.06
-

10.55
-

6.74
17.37

1.33
(0.09)
0.67
0.25
(0.03)
5.77
2.21
23.56

1.12
0.0004
2.02
1.16
1.11
(0.22)
3.79
6.96
48.25

0.94
0.71
(0.05)
1.53
0.16
0.82
(0.11)
6.99
14.46
101.64

(7.51)
22.01
1.33
(0.45)

(5.40)
(20.06)
(1.58)
(2.17)

6.08
6.45
(3.90)
3.12

(6.98)
1.22
0.69
33.87
(0.61)
33.25

65.72
(0.21)
(0.35)
84.19
(3.66)
80.53

(12.92)
7.97
0.18
108.62
(11.66)
96.96

(9.16)
0.09
(0.66)

(16.62)
(3.73)

3.00
(13.40)
0.02
(1.39)
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย :ล้านบาท)
เงินสดรับจำกจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดจ่ำยสิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ
เงินสดรับดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะสัน้ จำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดจ่ำยคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะยำวสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุน
เงินสดรับค่ำหุน้ สำมัญ
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

งบการเงิ นเสมือน
ปี 2561
(3.88)
0.03
(13.57)

ปี 2562
0.73
(3.13)
0.22
(22.52)

ปี 2563
0.11
(11.66)

(13.29)

(7.88)

(3.14)

(24.08)
17.00
(11.78)
25.00
(5.77)
(12.91)
6.77

(2.66)
(27.51)
(3.79)
(41.84)
16.18

3.50
(23.36)
(12.69)
20.00
(55.20)
(6.99)
(77.88)
7.42

4.47
11.25

11.25
27.43

27.43
34.85

งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย :ล้านบาท)
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงิ นได้เป็ นเงิ นสดรับ(จ่าย)
จากการดาเนิ นงาน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำเสือ่ มรำคำสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
(กำไร)ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
(กำไร)จำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
ขำดทุนจำกสินค้ำสูญหำยและเสือ่ มสภำพ
ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่ มขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นรวม
ม.ค. – ก.ย. 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
38.65

57.53

4.81
13.35

10.23
11.10

0.69
0.49
1.23
0.61
(0.16)
5.38
11.13
76.19

0.86
0.06
(0.05)
0.66
0.74
(0.004)
4.03
13.76
98.92

10.52
2.74
(0.89)
(0.02)

1.76
(16.31)
0.21
(1.27)
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงิ นสด
(หน่ วย :ล้านบาท)
หนี้ สินดาเนิ นงาน (ลดลง) เพิ่ มขึน้
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงิ นสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ภำษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกันลดลง
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพือ่ ซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เพิม่ ขึน้ (ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นงวด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายงวด

15.4

งบการเงิ นรวม
ม.ค. – ก.ย. 2563
ม.ค. – ก.ย. 2564
(39.29)
0.22
0.20
49.68
(11.42)
38.26

(6.59)
(8.10)
0.03
68.65
(18.02)
50.63

3.00
(11.37)
0.01
(1.39)
0.16
(9.60)

(11.04)
0.02
(1.90)
0.004
(12.91)

6.16
3.50
(22.44)
(9.60)
(20.00)
(5.38)
(47.77)
(19.11)
27.43
8.32

(0.47)
(3.67)
(8.35)
(38.00)
(4.09)
(54.59)
(16.87)
34.85
17.97

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
(เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงินสด
(เท่ำ)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ
(เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
(วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ
(เท่ำ)
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
(วัน)
อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้
(เท่ำ)
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
(วัน)
Cash Cycle
(วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำย
(%)
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน
(%)
อัตรำกำไรอื่น
(%)
อัตรำส่วนเงินสดต่อกำรทำกำไร
(%)
อัตรำกำไรสุทธิ
(%)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
(%)
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(%)

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

30 ก.ย. 2564

1.21
0.15
0.25
123.36
2.92
4.85
74.28
12.00
30.01
47.19

1.12
0.18
0.55
168.86
2.13
5.50
65.43
9.19
39.16
28.40

1.11
0.22
0.58
403.40
0.89
6.08
59.18
8.24
43.71
16.36

1.24
0.13
0.431)
996.771)
0.36
6.651)
54.14
10.041)
35.85
18.66

17.66
(0.19)
1.24
(2,292.50)
0.05
0.41

20.09
2.56
1.01
346.64
2.38
20.11

21.89
5.40
1.48
168.61
4.82
39.41

22.76
7.23
1.10
77.58
6.30
51.021)

0.15

7.75

14.35

18.421)
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถำวร
(%)
อัตรำกำรหมุนของสินทรัพย์
(เท่ำ)
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น (Financial Ratio)
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระดอกเบีย้
(เท่ำ)
อัตรำส่วนควำมสำมำรถชำระภำระผูกพัน
(เท่ำ)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล
(%)
หมำยเหตุ: 1) ปรับให้เป็ นตัวเลขเต็มปี เพือ่ กำรเปรียบเทียบ (Annualized)

ปี 2561
ปี 2561
20.53
2.95

ปี 2562
ปี 2562
48.51
3.26

ปี 2563
ปี 2563
81.00
2.98

30 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2564
119.301)
2.921)

1.54
4.87
0.48
-

1.52
21.19
1.29
91.88

1.94
14.54
0.83
94.48

1.62
16.05
0.75
41.72
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
16. คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำน
บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) (Healthlead Public Company Limited) (“บริษทั ฯ” หรือ “เฮลท์ลดี ”) จดทะเบียนจัดตัง้
เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 เพือ่ ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียนจำนวน
136,000,000 บำท และเข้ำถือหุน้ ในบริษทั ย่อยโดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (Icare Health Company Limited) (“ไอแคร์ เฮลท์”) เป็ นบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อย
ละ 100.00 ประกอบธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ ผ่ำนร้ำนขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ
“Super Drug” ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 ไอแคร์ เฮลท์ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 65.00 ล้ำนบำท
2. บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (Healthiness Company Limited) (“เฮลทิเนส”) เป็ นบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ
100.00 ประกอบธุรกิจหลักคือ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพือ่ สุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” ณ วันที่ 18 ธันวำคม 2563 เฮลทิเนส มี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 35.00 ล้ำนบำท
โครงสร้ำงกลุ่มบริ ษทั
ไอแคร์ เฮลท์ จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2552 ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ แรกจำนวน 5.00 ล้ำนบำท เพื่อประกอบ
ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพต่ำงๆ ผ่ำนร้ำนขำยยำ โดยเริม่ ต้นจำกแบรนด์ “iCare” และต่อมำได้ขยำยสำขำเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ขยำยกำร
ดำเนินธุรกิจโดยเปิ ดร้ำนขำยยำภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” และ “Super Drug” เพิม่ เติม
สำหรับเฮลทิเนส เดิมชื่อ บริษัท ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ผู้ถือหุ้นเดิมเริม่ ต้นธุรกิจร้ำนขำยยำ ในปี 2550 ภำยใต้
แบรนด์ “Pharmax” โดยเปิ ดสำขำแรกที่ถนนประดิษฐ์มนู ธรรม โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรเป็ นศูนย์ค้ำปลีกรำคำส่งด้วยยำที่มี
คุณภำพทีไ่ ด้มำตรฐำน ก่อนทีจ่ ะจัดตัง้ เป็ น บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด ขึน้ เมื่อวันที่ 16 มกรำคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน
แรกเริม่ จำนวน 5.00 ล้ำนบำท และได้ขยำยสำขำเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อที่จะเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในกำรดำเนินธุรกิจ ทัง้ ในแง่กำรเพิ่มจำนวนสำขำให้ครอบคลุมพื้นที่ใ น
กรุงเทพมหำนคร รวมทัง้ เพิม่ อำนำจในกำรต่อรองกับผูจ้ ำหน่ำยสินค้ำ ในเดือนธันวำคม ปี 2561 ครอบครัวคุณมัทยำ จึงได้เข้ำซือ้
หุน้ ทัง้ หมดจำกผูถ้ อื หุน้ เดิมของเฮลทิเนส พร้อมทัง้ ได้จดั ตัง้ บริษทั ฯ ขึน้ เพือ่ เข้ำไปลงทุนใน ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทัง้
ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพและลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินธุรกิจ โดยให้ ไอแคร์ เฮลท์
ดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำทัง้ หมด 4 แบรนด์ ได้แก่ “iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2563 มี 25 สำขำ ได้แก่ iCare 11 สำขำ Pharmax 10 สำขำ vitaminclub 3 สำขำ และ Super Drug 1 สำขำ ในขณะที่ เฮลทิเนส
ดำเนินธุรกิจคิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ
โดยมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพทัง้ หมด 2 แบรนด์ ได้แก่ “PRIME” และ “Besuto” ซึ่งเริม่ ขำยในปี 2563 โดยส่วนใหญ่จดั จำหน่ ำย
ผ่ำนร้ำนขำยยำในกลุ่มบริษทั
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นก่อนกำรปรับโครงสร้ำง
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของไอแคร์ เฮลท์ และเฮลทิเนส ณ วันที่ 30 เมษำยน 2561
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์

55.36%

ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์

34.95%

ไอแคร์ เฮลท์
นพ.ธัญกร พันธุกำนนท์

9.50%

น.ส.ทำทิ ม ประกิ ตนนทกำร

0.09%

น.ส.พรพรรณ สิ ทธิ นววิ ธ

0.09%

ธุรกิ จร้ำนขำยยำ

เฮลทิ เนส
(เดิ มชื่อ ฟำร์แมกซ์ รีเทล)
ธุรกิ จร้ำนขำยยำ

72.00%

นำยณัฐวุฒ์ ิ มโนสุทธิ

20.00%

นำยสุเมธ มโนสุทธิ

8.00%

น.ส.พัทธนันท์ มโนสุทธิ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ไอแคร์ เฮลท์ ได้ทำกำรปรับโครงสร้ำงผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ในขณะเดียวกันครอบครัวคุณมัทยำได้เข้ำซื้อหุน้ จำกผูถ้ อื หุน้
เดิมของ เฮลทิเนส ส่งผลทำให้ผถู้ อื หุน้ ณ วันที่ 24 ธันวำคม 2561 ของ 2 บริษทั เป็ นดังนี้
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์

55.55%

เฮลทิ เนส
(เดิ มชื่อ ฟำร์แมกซ์ รีเทล)

ไอแคร์ เฮลท์
ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์

34.95%

นพ.ธัญกร พันธุกำนนท์

9.50%

ธุรกิ จร้ำนขำยยำ

ธุรกิ จร้ำนขำยยำ

65.60%

ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์

28.00%

ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์

6.40%

ภก.ร.อ. ธัชพล ชลวัฒนสกุล

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และโครงสร้ำงธุรกิ จหลังกำรปรับโครงสร้ำง
บริษทั ฯ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 80.00 ล้ำนบำท โดยรับชำระเป็ นเงินลงทุนใน
หุน้ สำมัญของไอแคร์ เฮลท์ มูลค่ำ 55.00 ล้ำนบำท และเฮลทิเนส (เดิมชือ่ บริษทั ฟำร์แมกซ์ รีเทล จำกัด) มูลค่ำ 24.70 ล้ำนบำท
(ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 บริษทั ฯ ถือหุน้ ในเฮลทิเนส ร้อยละ 98.80 อีกร้อยละ 1.20 ถือโดย นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล และเมือ่
วันที่ 15 มกรำคม 2562 นำยธัชพล ได้ขำยหุน้ ส่วนทีเ่ หลือให้แก่ เฮลท์ลดี เรียบร้อยแล้ว ทำให้ บริษทั ฯ ถือหุน้ ใน เฮลทิเนส ร้อย
ละ 100.00) ส่งผลทำให้โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ปั จจุบนั เป็ นดังนี้
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์

58.69%

ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์

นพ.ธัญกร พันธุกำนนท์

32.78%

ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล

6.53%

2.00%

บริ ษทั ฯ
ประกอบธุรกิ จลงทุนบริ ษทั อื่น
(Holding Company)
100.00%

100.00%

ไอแคร์ เฮลท์

เฮลทิ เนส

ธุรกิ จร้ำนขำยยำ

ธุรกิ จคิ ดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิ จยั
ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผู้ผลิ ต เพื่อจัด
จำหน่ ำยผลิ ตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ

แนวทำงในกำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำนและฐำนะทำงกำรเงิ น
กลุ่มบริษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2560 และ 2561 เพื่อให้กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั ในปั จจุบนั ทีม่ กี ำรลงทุนในบริษทั ย่อย ไอแคร์ เฮลท์
และ เฮลทิเนส โดยถือเสมือนว่ำบริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ซึง่ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส เป็ นบริษทั ย่อย
ของบริษทั ฯ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงได้รวมผลกำรดำเนินงำนของทัง้ สองบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวม
เสมือนตัง้ แต่วนั ทีด่ งั กล่ำว
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
16.1 ภำพรวมของผลกำรดำเนิ นงำนที่ผำ่ นมำ
ในช่วง 3 ปี ท่ผี ่ำนมำ กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 791.21 ล้ำนบำทในปี 2561 จำนวน 915.51 ล้ำนบำทในปี
2562 จำนวน 1,080.11 ล้ำนบำทในปี 2563 และจำนวน 912.74 ล้ำนบำทในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 และมีกำไรสุทธิจำนวน
0.39 ล้ำนบำทในปี 2561 จำนวน 21.77 ล้ำนบำท ในปี 2562 และจำนวน 52.08 ล้ำนบำทในปี 2563 และจำนวน 57.53 ล้ำนบำท
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564
16.2 กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
16.2.1 รำยได้
กลุ่ ม บริษัท มีรำยได้รวมจำนวน 791.21 ล้ำนบำทในปี 2561 จ ำนวน 915.51 ล้ำนบำทในปี 2562 และ
จำนวน 1,080.11 ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.71 และร้อยละ 17.98 สำหรับปี 2562 และ 2563
ตำมลำดับ สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้รวมจำนวน 912.74 ล้ำนบำท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.57 เมือ่ เทียบ
กับงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ โดยรำยได้ของกลุ่มบริษทั สำมำรถแบ่งแยกได้ตำมตำรำงด้ำนล่ำง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำย 781.39
98.76 906.22
98.99 1,064.09
98.52 786.41
98.71 902.69
98.90
รำยได้อ่นื *
9.82
1.24
9.29
1.01
16.02
1.48
10.26
1.29
10.06
1.10
รวมรำยได้
791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67 100.00 912.74 100.00
โครงสร้ำงรำยได้

หมำยเหตุ * รำยได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ เป็ นต้น

รำยได้รวมของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วยรำยได้จำกกำรขำย และรำยได้อ่นื โดยในปี 2561 - 2563 และงวด
9 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนรำยได้จำกกำรขำยต่อรำยได้รวม คิดเป็ นร้อยละ 98.76 ร้อยละ 98.99 ร้อยละ 98.52
และร้อยละ 98.90 ตำมลำดับ และมีสดั ส่วนรำยได้อ่นื ต่อรำยได้รวมที่รอ้ ยละ 1.24 ร้อยละ 1.01 ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 1.10
ตำมลำดับ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัท สำมำรถแบ่งตำมประเภทของผลิตภัณฑ์ ในปี 2561-2563 และงวด 9
เดือนแรกของปี 2564 เป็ นดังนี้
โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
รวมรำยได้จำกกำรขำย

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ล้ำนบำท
ร้อยละ ล้ำนบำท
ร้อยละ ล้ำนบำท
ร้อยละ
561.88
71.91
659.46
72.77
753.19
70.78
114.11
14.60
129.11
14.25
169.27
15.91
69.74
8.93
73.28
8.09
95.79
9.00
35.66
4.56
44.37
4.89
45.84
4.31
781.39
100.00
906.22
100.00 1,064.09
100.00
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
โครงสร้ำงรำยได้
รำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
รำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำบริโภค
รวมรำยได้จำกกำรขำย

ม.ค. – ก.ย. 2563
ล้ำนบำท
ร้อยละ
558.68
71.04
123.28
15.68
71.27
9.06
33.18
4.22
786.41
100.00

ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้ำนบำท
ร้อยละ
623.01
69.02
160.52
17.78
78.71
8.72
40.45
4.48
902.69
100.00

รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษทั ประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยในธุรกิจร้ำนขำยยำ ซึ่งดำเนินงำน
โดย ไอแคร์ เฮลท์ และส่วนทีเ่ หลือมำจำกรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทิเนส โดยในปี 2561 – ไตรมำส 3 ปี 2562 เฮลทิเนส ยังมี
รำยได้จำกกำรขำยจำกกำรดำเนินธุรกิจร้ำนขำยยำ ทัง้ นี้ ในปี 2561 และ ปี 2562 เฮลทิเนส มีกำรซื้อยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพต่ำงๆ จำนวน 5.02 ล้ำนบำท และ 191.09 ล้ำนบำท จำก
ไอแคร์ เฮลท์ ตำมลำดับ เพือ่ นำมำจำหน่ำยต่อให้แก่ลูกค้ำตำมร้ำนสำขำของ เฮลทิเนส อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลังกำรโอนย้ำยธุรกิจ
ร้ำนขำยยำของเฮลทิเนส ไป ไอแคร์ เฮลท์ ในเดือนตุลำคม ปี 2562 เฮลทิเนส ได้เปลีย่ นประเภทธุรกิจมำเป็ นธุรกิจ คิดค้น และ
พัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ โดยรำยได้ของเฮลทิ
เนส หลังจำกกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจของกลุ่มบริษทั จะเป็ นกำรจำหน่ ำยสินค้ำให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เพื่อไปจำหน่ ำยต่อในร้ำน
สำขำ เนื่องจำกกำรโอนย้ำยธุรกิจทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ในปี 2562 ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรซื้อสินค้ำคงเหลือของ เฮลทิเนส จำนวน 19.72
ล้ำนบำท และในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 ไอแคร์ เฮลท์ มีกำรซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพจำก เฮลทิเนส เพื่อ
นำมำจำหน่ ำยต่อให้แก่ลูกค้ำตำมร้ำนสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ จำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดย
รำยได้ทแ่ี สดงในตำรำงข้ำงต้นเป็ นรำยได้ทต่ี ดั รำยกำรระหว่ำงกันภำยในกลุ่มบริษทั แล้ว จำนวน 5.02 ล้ำนบำท, จำนวน 210.81
ล้ำนบำท จำนวน 19.48 ล้ำนบำท และจำนวน 27.89 ล้ำนบำท ในปี 2561 – 2563 และงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 ตำมลำดับ
กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกประเภทสินค้ำในปี 2561-2563 คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตร้อยละ 15.98 และร้อยละ 17.42 ในปี 2562 และ 2563 ตำมลำดับ โดยในปี 2561-2563 รำยได้สว่ นใหญ่ของกลุ่มบริษทั จะ
มำจำกรำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรทีม่ สี ัดส่วนประมำณร้อยละ 70.78 ถึงร้อยละ 72.77 ของรำยได้จำกกำร
ขำยรวม และมีอตั รำกำรเติบโตเฉลี่ยต่อปี ท่รี ้อยละ 15.78 รวมถึงรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนทีม่ ี
สัดส่วนกำรขำยรองลงมำทีป่ ระมำณร้อยละ 14.25 ถึงร้อยละ 15.91 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม และมีอตั รำกำรเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
ทีร่ อ้ ยละ 21.80 รำยได้จำกกำรขำยในงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.79 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
หน้ำ และรำยได้ส่วนใหญ่ยงั คงประกอบไปด้วยรำยได้จำกกำรขำยยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร และอุปกรณ์กำรแพทย์และของ
ใช้ในบ้ำนทีม่ สี ดั ส่วนประมำณร้อยละ 69.02 และ 17.78 ของรำยได้จำกกำรขำยรวม ตำมลำดับ
ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั สำมำรถจำแนกรำยได้จำกกำรขำยตำมช่องทำงกำรจำหน่ำยได้ ดังนี้
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
รำยได้จำกกำรขำยปลีก
767.20 98.18 876.70 96.74 1,050.99 98.77 777.26 98.84 894.75 99.12
รำยได้จำกกำรขำยส่ง
14.18
1.82 29.52
3.26 13.10
1.23
9.15
1.16
7.94
0.88
รวมรำยได้จำกกำรขำย 781.39 100.00 906.22 100.00 1,064.09 100.00 786.41 100.00 902.69 100.00
ช่องทำงกำรจำหน่ ำย

รำยได้จำกกำรขำยปลีก
รำยได้จำกกำรขำยปลีกเป็ นรำยได้จำกกำรจำหน่ำยสินค้ำ ผ่ำนสำขำร้ำนขำยยำ 4 แบรนด์ ได้แก่
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug”
ในปี 2561-2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีจำนวนสำขำของร้ำน
“iCare” “Pharmax” “vitaminclub” และ “Super Drug” ดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
จำนวนสำขำ
ต้นงวด
เปิ ดสำขำระหว่ำงงวด
ปิ ดสำขำระหว่ำงงวด
ปลำยงวด

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

26
+1
-2
25

25
+1
-1
25

25
+2
-2
25

ม.ค. – ก.ย.
2563
25
+1
26

ม.ค. – ก.ย.
2564
25
+1
-1
25

หมำยเหตุ : ปั จจุบนั มีจำนวนสำขำทัง้ หมด 26 สำขำ โดยได้เปิ ดทำกำร Pharmax สำขำโรบินสันลำดกระบัง และ Pharmax สำขำมำร์เก็ตเพลส กรุงเทพ
กรีฑำ ในเดือนกันยำยน และตุลำคม 2564 ตำมลำดับ ณ วันที่ 31 ตุลำคม 2564

ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปลีกจำนวน 767.20 ล้ำนบำท 876.70 ล้ำนบำท
และ 1,050.99 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 96.97 ร้อยละ 95.76 และร้อยละ 97.30 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยปลีกเพิม่ ขึน้ จำกปี 2561 จำนวน 109.50 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.27 จำกกำรทีก่ ลุ่มบริษทั เปิ ดสำขำใหม่ 2 สำขำ ได้แก่ ร้ำน vitaminclub สำขำแฟชันไอส์
่ แลนด์ และร้ำน iCare
สำขำเพชรเกษม 56 ในเดือนพฤศจิกำยน ปี 2561 และปี 2562 ตำมลำดับ โดยทัง้ สองสำขำทำให้รำยได้โดยรวมของกลุ่มบริษทั
เพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกันยอดซือ้ ต่อบิล (Spending per Ticket) ปี 2562 เพิม่ ขึน้ จำก 384.68 บำทต่อบิล ในปี 2561 เป็ น 430.70
บำทต่อบิล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.96 สำเหตุส่วนหนึ่งเกิดจำกกำรรวมร้ำนขำยยำไว้ดว้ ยกัน ทำให้กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำได้ดขี ้นึ
สำมำรถบริหำรจัดกำรให้ทุกสำขำมีสนิ ค้ำครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยปลีกเพิม่ ขึ้นจำกปี 2562 จำนวน 174.28 ล้ำน
บำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.88 สำเหตุมำจำกกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ริม่ เกิดกำรระบำดขึน้ ในช่วงปลำยปี 2562 ถึง
ช่วงต้นปี 2563 และขยำยเป็ นวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลได้ประกำศใช้พ ระรำชกำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน และได้มกี ำรสังปิ
่ ดสถำนทีห่ ลำยแห่งเพือ่ ยับยัง้ กำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชำชนมีควำมตื่นตระหนกใน
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำว และเข้ำซื้ออุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ประเภทหน้ำกำกอนำมัย และแอลกอฮอล์สำหรับล้ำงมือประเภทต่ ำงๆ
มำกขึน้ ทำให้กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์กำรแพทย์มำกขึน้ และทำให้สดั ส่วนรำยได้ของงวดปี 2563 ของอุปกรณ์
กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำนเพิ่มมำกขึ้น นอกจำกนี้ ยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรที่เป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทก็มี
ยอดขำยเพิม่ ขึน้ เช่นกัน ในขณะเดียวกันยอดซื้อต่อบิลในปี 2563 เพิม่ เป็ น 470.08 บำทต่อบิล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 9.14 จำกกำรที่
กลุ่มบริษทั หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำรขำยมำกขึน้ รวมทัง้ จำกสถำนกำรณ์โควิด -19 ทำให้ยอดซื้อต่อบิลของลูกค้ำ
เพิม่ มำกขึน้
ส ำหรับ งวด 9 เดือ นแรกของ ปี 2564 กลุ่ ม บริษัท มีรำยได้จำกกำรกำรขำยปลีก เพิ่มขึ้น จำกงวด
เดียวกันของปี ก่อนหน้ำ จำนวน 117.49 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15.12 โดยยอดซื้อต่อบิลในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564
เท่ำกับ 553.39 บำทต่อบิล เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.08 จำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำที่ 464.72 บำทต่อบิล สำเหตุส่วนใหญ่เกิดจำก
สถำนกำรณ์โควิด-19 ทีแ่ พร่ระบำดรุนแรงมำกขึน้ ในไตรมำส 2-3 ปี 2564 ส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้องมียอดขำยเพิม่ ขึน้ ทัง้
ยำ อำหำรเสริม และอุปกรณ์กำรแพทย์ และจำกผลจำกกำรแพร่ระบำดในปี 2563 ทำให้รำ้ นขำยยำในกลุ่มบริษทั เป็ นทีร่ จู้ กั มำก
ขึน้ จำกกำรทีม่ สี นิ ค้ำครบตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมทัง้ สำขำส่วนใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นชุมชน และ Community Mall มีผลกระทบ
จำกกำรปิ ดห้ำงสรรพสินค้ำค่อนข้ำงน้อย
อัตรำกำรเติ บโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิ ม (Same Store Sales Growth)
สำหรับกำรเติบโตของยอดขำยในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 23
สำขำ (ไม่นับสำขำที่เปิ ด /ปิ ดระหว่ำงปี 2561 และ 2562) จำนวน 746.34 ล้ำนบำท และจำนวน 855.30 ล้ำนบำท ในปี 25612562 ตำมลำดับ กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2562
เทียบกับปี 2561 เติบโตขึน้ จำนวน 108.96 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.60
สำหรับกำรเติบโตของยอดขำยในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 22
สำขำ (ไม่นับสำขำทีเ่ ปิ ด/ปิ ด ระหว่ำงปี 2562 และ 2563) จำนวน 855.10 ล้ำนบำท และจำนวน 1,010.82 ล้ำนบำท ในปี 2562-
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
2563 ตำมลำดับ กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของปี 2563
เทียบกับปี 2562 เติบโตขึน้ จำนวน 155.72 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 18.21
งวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิมจำนวน 22 สำขำ (ไม่นบั
สำขำทีเ่ ปิ ด/ปิ ด ระหว่ำงงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และ ปี 2564) จำนวน 871.25 ล้ำนบำท และจำนวน 749.09 ล้ำนบำท ใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2563 และ ปี 2564 ตำมลำดับ รำยได้จำกกำรขำยของสำขำเดิม (Same Store Sales Growth) ของงวด 9
เดือนแรกของปี 2564 ของกลุ่มบริษทั เมื่อเทียบกับงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 เพิม่ ขึน้ จำนวน 122.16 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 16.31
รำยได้จำกกำรขำยส่ง
รำยได้จำกกำรขำยส่งเป็ นรำยได้จ ำกกำรจำหน่ ำยสินค้ำ ทัง้ 4 ประเภท ผ่ำนสำนักงำนใหญ่ ของ
ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรขำยส่ง จำนวน 14.19 ล้ำนบำท 29.52 ล้ำนบำท
และ 13.10 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 1.79 ร้อยละ 3.22 และร้อยละ 1.21 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ
ในปี 2562 กลุ่มบริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยส่ง เพิ่มขึ้นจำกปี 2561 จำนวน 15.33 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 108.08 เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีลกู ค้ำขำยส่งรำยใหญ่เพิม่ มำกขึน้
สำหรับปี 2563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยส่งลดลงจำกปี 2562 จำนวน 16.42 ล้ำนบำท
หรือลดลงร้อยละ 55.62 เนื่องจำกในปี 2563 ลูกค้ำรำยใหญ่มปี ริมำณสังซื
่ ้อลดลง เนื่องจำกได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำดของ
เชือ้ ไวรัสโควิด-19
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้จำกกำรกำรขำยส่ง ลดลงจำกงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนหน้ ำ จำนวน 1.21 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 13.24 เนื่องจำกปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ เน้ นกำรขำยปลีก และไม่มี
แผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำขำยส่ง
ปั จจุบนั ไอแคร์ เฮลท์ ไม่มแี ผนกำรขยำยฐำนลูกค้ำขำยส่ง โดย ไอแคร์ เฮลท์ มุ่งเน้นกำรเปิ ดสำขำ
ร้ำนขำยยำเพิม่ ขึน้ อย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยมุ่งหวังให้ครอบคลุมพืน้ ทีใ่ นจังหวัดกรุงเทพฯ ให้มำกทีส่ ุด เพื่อให้กลุ่มลูกค้ำใหม่ๆ ใน
พื้นที่ต่ำงๆ เข้ำถึงและสำมำรถซื้อสินค้ำที่ร้ำนสำขำของ ไอแคร์ เฮลท์ ได้สะดวกมำกยิง่ ขึ้น อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกปั จจุบนั
เฮลทิเนส ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพือ่ จัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
เพื่อสุขภำพ ภำยใต้แบรนด์ “PRIME” และ “Besuto” โดยมุ่งเน้นลูกค้ำทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรต่ ำงๆ เช่น ร้ำนขำยยำในเครือ กลุ่ม
บริษทั ร้ำนขำยยำอิสระทัวไป
่ และร้ำนค้ำปลีกในรูปแบบอื่นๆ เป็ นต้น ซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ เฮลทิเนส เพื่อนำไปจำหน่ ำยแก่
ผูบ้ ริโภคสุดท้ำย (End Users) อีกทอดหนึ่ง ดังนัน้ รำยได้จำกกำรขำยส่งของกลุ่มบริษทั อำจมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในอนำคต โดย
ปั จจุบนั เฮลทิเนส ขำยส่งผลิตภัณฑ์ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ เป็ นหลัก จำนวน 19.48 ล้ำนบำท และ 27.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
99.53 และ 95.41 ของรำยได้จำกกำรขำยของ เฮลทิเนส ในปี 2563 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 ตำมลำดับ
รำยได้อื่น
รำยได้อ่นื ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ รำยได้ท่ี
ได้รบั จำกผู้จดั จำหน่ ำยในกำรสนับสนุ นกิจกรรมต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรเช่ำชัน้ วำงสินค้ำ กำรตัง้ โชว์สนิ ค้ำ รำยได้จำกกำร
สนับสนุ นกำรฝึ กอบรม งำนสัมมนำของเภสัชกร และงำนประชุมวิชำกำร รำยได้จำกกำรให้ผูจ้ ดั จำหน่ ำยออกบูธ เป็ นต้น โดย
รำยได้ดงั กล่ำวเป็ นรำยได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยทีต่ อ้ งกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำ หรือ แบรนด์สนิ ค้ำ รวมถึงกำรเป็ นผูส้ นับสนุนด้ำนกำร
ฝึกอบรมให้ควำมรูแ้ ก่เภสัชกรและพนักงำนทัง้ เรือ่ งวิชำกำร และผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อ เป็ นกำรประชำสัมพันธ์ให้เภสัชกรและ
พนักงำนขำยมีควำมรูค้ วำมเข้ำใจทีถ่ ูกต้อง และจดจำผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ เพื่อกระตุ้นยอดขำยผลิตภัณฑ์ โดยในปี 25612563 กลุ่มบริษทั มีรำยได้อ่นื จำนวน 9.82 ล้ำนบำท จำนวน 9.29 ล้ำนบำท และจำนวน 16.02 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
1.24 ร้อยละ 1.01 และร้อยละ 1.48 ของรำยได้รวม ตำมลำดับ ในปี 2563 รำยได้อ่นื มีจำนวนสูงขึน้ เมื่อเทียบกับปี 2562 จำกกำร
ทีก่ ลุ่มบริษทั หันมำให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกค่ำส่งเสริมกำรขำยให้มปี ระสิทธิภำพเพิม่ มำกขึน้ สำเหตุหนึ่ง
จำกกำรโอนร้ำนขำยยำแบรนด์ Pharmax มำรวมไว้ในไอแคร์ เฮลท์ ในปลำยปี 2562 กำรขำย Package ต่ำงๆ จึงสำมำรถขำย
พร้อมกันทัง้ 25 สำขำ ทำให้มอี ำนำจในกำรต่อรองกับ Supplier เพิม่ มำกขึน้ รวมทัง้ ได้มกี ำรปรับปรุงรูปแบบของบำงสำขำให้ดู
ทันสมัยมำกขึน้ มีกำรจัดชัน้ วำงให้ดูสวยงำมมำกขึน้ ส่งผลทำให้รำยได้อ่นื ของกลุ่มบริษทั ในปี 2563 เพิม่ สูงขึน้
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สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีรำยได้อ่นื จำนวน 10.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 1.10 ของรำยได้รวม ซึ่งลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำจำนวน 0.20 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 1.96 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น
รำยได้จำกกำรประชำสัมพันธ์สนิ ค้ำภำยในร้ำนขำยยำ
16.2.2 ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยหลักของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วยต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยจำนวน 788.60 ล้ำนบำท จำนวน 886.78 ล้ำน
บำท และจำนวน 1,013.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 99.67 ร้อยละ 96.86 และร้อยละ 93.84 จำกรำยได้รวม
ตำมลำดับ
งวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยจำนวน 841.45 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 92.19 จำกรำยได้รวม
ตำรำงแสดงโครงสร้ำงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยแบ่งของกลุ่มบริ ษทั
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ม.ค. – ก.ย. 2563 ม.ค. – ก.ย. 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
ต้นทุนขำย
643.43 81.32 724.17 79.10 831.18 76.95 615.15 77.22 697.19 76.38
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
106.14 13.41 113.17 12.36 123.58 11.44 89.43 11.22 91.51 10.03
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
33.27
4.80 36.93
4.64 48.72
5.34
4.20 45.64
4.99 51.82
ต้นทุนทำงกำรเงิน
5.77
0.73
3.79
0.41
6.99
0.65
5.38
0.68
4.03
0.44
รวมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย 788.60 99.67 886.78 96.86 1,013.57 93.84 746.89 93.75 841.45 92.19
รวมรำยได้
791.21 100.00 915.51 100.00 1,080.11 100.00 796.67 100.00 912.74 100.00
ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำย

ต้นทุนขำย
กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนขำยในปี 2561 – 2563 จำนวน 643.43 ล้ำนบำท จำนวน 724.17 ล้ำนบำท และ
จำนวน 831.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และมีกำไรขัน้ ต้นจำนวน 137.96 ล้ำนบำท 182.05 ล้ำนบำท และ 232.91 ล้ำนบำท หรือคิด
เป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 17.66 ร้อยละ 20.09 และร้อยละ 21.89 ตำมลำดับ โดยต้นทุนขำยของกลุ่มบริษทั คือ ต้นทุน
สินค้ำซึง่ เป็ นสินค้ำทีก่ ลุ่มบริษทั ซื้อเพื่อจำหน่ำย โดยทัง้ ในปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนขำยทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับรำยได้จำกกำรขำยที่เพิม่ ขึ้น กลุ่มบริษทั มีอตั รำกำไรขัน้ ต้นทีด่ ขี ้นึ อย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ
เฮลทิเนส ซึ่งเพิม่ อำนำจกำรต่อรองในกำรซื้อสินค้ำกับผูจ้ ดั จำหน่ ำย และเพิม่ ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนหรือมี Synergy ใน
กำรประกอบธุรกิจมำกขึน้ ทัง้ ในเรือ่ งกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำ กำรส่งสินค้ำ กำรบริหำรจัดกำรสำขำ
งวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีต้นทุนขำยจำนวน 697.19 ล้ำนบำท และมีกำไรขัน้ ต้น
จำนวน 205.49 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นอัตรำกำไรขัน้ ต้นเท่ำกับร้อยละ 22.76 ซึ่งเพิม่ ขึ้นจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ และปี
2563 เนื่องจำก เฮลทิเนส มีรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพเพิม่ มำกขึน้ ซึง่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มอี ตั รำกำไร
ขัน้ ต้นค่อนข้ำงสูง
ต้นทุนขำย
รำยได้จำกกำรขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขัน้ ต้น (ล้ำนบำท)
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ)

ปี 2561
781.39
643.43
137.96
17.66

ปี 2562
906.22
724.17
182.05
20.09

ปี 2563
1,064.09
831.18
232.91
21.89

ม.ค. – ก.ย.
2563
786.41
615.15
171.26
21.78

ม.ค. – ก.ย.
2564
902.69
697.19
205.49
22.76
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ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำย
ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษัท มีต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยจำนวน 106.14 ล้ำนบำท จำนวน 113.17
ล้ำนบำท และจำนวน 123.58 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 11.61 ของรำยได้จำกกำรขำย
โดยต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยหลักของกลุ่มบริษทั คือ ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำล่วงเวลำ เป็ นต้น และ
ค่ำเช่ำสำขำต่ำงๆ โดยในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนคิดเป็ นร้อยละ 43.21 ร้อยละ 46.80 และ
ร้อยละ 56.69 ต่อต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยรวม และมีสดั ส่วนค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคิดเป็ นร้อยละ 31.36 ร้อยละ 32.34 และร้อยละ
12.84 ต่อต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยรวม ในปี 2561-2563 ตำมลำดับ และจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16
เรื่อง สัญญำเช่ำ มำปฏิบตั ิ ส่งผลทำให้ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
13.13 โดยต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.63 ในปี 2562 และ 9.20 ในปี 2563 ซึ่งสำเหตุส่วนใหญ่มำ
จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำตอบแทนพนักงำน จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของจำนวนพนักงำนขำยและเภสัชกรหน้ำร้ำน ซึง่ สอดคล้องกับรำยได้
จำกกำรขำยทีเ่ ติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีตน้ ทุนในกำรจัดจำหน่ำยจำนวน 91.51 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.14 ของรำยได้จำกกำรขำย โดยมีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนติดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 51.42 ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรคิดเป็ นร้อยละ 12.91 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 10.28 ต่อต้นทุนในกำรจัด
จำหน่ ำยรวม โดยในงวด 9 เดือนแรก ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 57.58 ค่ำเช่ำและ
ค่ำบริกำรคิดเป็ นร้อยละ 12.47 และค่ำเสื่อมรำคำจำกสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 13.97 ต่อต้นทุนในกำรจัด
จำหน่ ำยรวม ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนในงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 ลดลงจำกงวดเดียวกันของปี ก่อนหน้ำ ร้อยละ 8.61
เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำรย้ำยพนักงำนฝ่ ำยงำนขำยมำยังฝ่ ำยบริหำรงำนส่วนกลำง อย่ำงไรก็ตำม ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยของ
กลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.33 เมือ่ เทียบกับงวดเดียวกันในปี 2563
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 33.27 ล้ำนบำทในปี 2561 จำนวน 45.64 ล้ำนบำทในปี
2562 และจำนวน 51.82 ล้ำนบำทในปี 2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 4.20 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 4.80 ต่อรำยได้รวม ตำมลำดับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรหลักประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำนทีป่ ระกอบไปด้วยเงินเดือน โบนัส และภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน เป็ นต้น โดยในปี 2561-2563 คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 50.09 ร้อยละ 50.27 และร้อยละ 48.58 ของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวม ตำมลำดับ ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 37.19 เนื่องจำกในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำย
พนักงำนเพิม่ ขึ้นจำกกำรที่จำนวนพนักงำนเพิม่ ขึ้น และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ เช่น ค่ำตรวจสอบบัญชี และค่ำบริกำรจัดกำรระบบคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.53 จำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำน โดยค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนร้อยละ 9.73 เนื่องจำกมีจำนวน
พนักงำนทีเ่ พิม่ มำกขึน้ ตำมกำรเติบโตของกลุ่มบริษทั และมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนทีป่ รึกษำต่ำงๆ เช่น ทีป่ รึกษำด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกฏหมำย ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกำรเงิน ค่ำทีป่ รึกษำด้ำนกำรทำกำรตลำด เป็ นต้น
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจำนวน 48.72 ล้ำนบำท
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.34 ต่อรำยได้รวม โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึ้นร้อยละ 31.93 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันในปี 2563 ซึ่งส่วนใหญ่มำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนเนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำรย้ำยพนักงำนฝ่ ำยงำนขำย
มำยังฝ่ ำยบริหำรงำนส่วนกลำง และกำรเพิ่มขึ้นของค่ำใช้จ่ำ ยในกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์
ต้นทุนทำงกำรเงิ น
กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในปี 2561-2563 จำนวน 5.77 ล้ำนบำท จำนวน 3.79 ล้ำนบำท
และจำนวน 6.99 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.73 ร้อยละ 0.41 และร้อยละ 0.65 ต่อรำยได้รวม ต้นทุนทำง
กำรเงินของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสัน้ และระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยในปี 2563 ต้นทุนทำงกำรเงิน
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ของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 84.20 จำกปี 2562 เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำยดอกเบีย้ จำกหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ งสัญญำเช่ำ ทีก่ ลุ่มบริษทั ได้นำมำปรับใช้ จำนวน 5.08 ล้ำนบำท
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจำนวน 4.03 ล้ำนบำท คิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.44 ต่อรำยได้รวม โดยเป็ นดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสัน้ และระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และดอกเบีย้ จำกหนี้สนิ
ตำมสัญญำเช่ำ
16.2.3 กำไรสุทธิ
จำกผลกำรดำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้ในปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำนวน 0.39 ล้ำน
บำท จำนวน 21.77 ล้ำนบำท และจำนวน 52.08 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 0.05 ร้อยละ 2.38 และร้อยละ 4.82
ตำมลำดับ ถึงแม้ว่ำต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจะมีจำนวนที่เพิม่ ขึน้ แต่หำกเปรียบเทียบเป็ นสัดส่วน
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในช่วงปี 2561 – 2563 จะพบว่ำสัดส่วนดังกล่ำวมีค่ำลดลงเรื่อยๆ แสดงให้เห็นถึง
ควำมมีประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรของกลุ่มบริษทั โดยสัดส่วนต้นทุนในกำรจัดจำหน่ ำยต่อรำยได้จำกกำรขำยในปี 25612563 มีจำนวนร้อยละ 13.58 ร้อยละ 12.49 และร้อยละ 11.61 ตำมลำดับ และสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวม
ค่อนข้ำงคงทีใ่ นช่วงปี 2561-2563 โดยมีจำนวนร้อยละ 4.20 ร้อยละ 4.99 และร้อยละ 4.80 ตำมลำดับ นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั ยังมี
อัตรำกำไรขัน้ ต้นทีด่ ขี น้ึ ในทุกปี ทร่ี อ้ ยละ 17.66 ร้อยละ 20.09 และร้อยละ 21.89 ในช่วงปี 2561-2563 จำก Synergy ทีเ่ กิดจำก
กำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส จึงทำให้กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิและอัตรำกำไรสุทธิทด่ี ขี น้ึ อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้
กลุ่มบริษทั ยังได้รบั อำนิสงค์จำกกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีเ่ ริม่ กำรระบำดในช่วงปลำยปี 2562 ถึงต้นปี 2563 ทีช่ ่วยเพิม่
ยอดขำยสินค้ำบำงประเภท เช่น หน้ำกำกอนำมัย แอลกอฮอล์ลำ้ งมือประเภทต่ำงๆ อีกด้วย
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของ ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำนวน 57.53 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิ
ร้อยละ 6.30 โดยอัตรำกำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จำกงวดเดียวกันของปี ทแ่ี ล้ว ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ 4.85 และเพิม่ ขึน้ จำกปี 2563 ซึง่ อยู่ทร่ี อ้ ยละ
4.82 จำกกำรบริหำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยได้ดขี น้ึ จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส รวมทัง้ มีรำยได้จำกกำรขำย
ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ของเฮลทิเนส เพิม่ มำกขึน้ ซึ่งผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มอี ตั รำกำไรขัน้ ต้นค่อนข้ำง
สูง
16.3 ฐำนะทำงกำรเงิ น
คำอธิบำยฐำนะทำงกำรเงิน เป็ นคำอธิบำยของงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ปี 2561
และงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวม ปี 2562 - 2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564
16.3.1 สิ นทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์รวมจำนวน 258.47 ล้ำนบำท
จำนวน 312.22 ล้ำนบำท จำนวน 413.81 ล้ำนบำท และจำนวน 419.04 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยสินทรัพย์ทส่ี ำคัญของกลุ่มบริษทั
ได้แก่ สินค้ำคงเหลือ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื ณ สิ้นปี 2561 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ท่ี
สำคัญดังกล่ำวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็ นร้อยละ 46.78 ร้อยละ 24.60 และร้อยละ 5.55 ของยอดสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ณ สิน้ ปี
2562 สัดส่วนของรำยกำรสินทรัพย์ทส่ี ำคัญดังกล่ำวคิดเป็ นร้อยละ 44.50 ร้อยละ 22.31 และร้อยละ 6.32 ต่อยอดสินทรัพย์รวม
ตำมลำดับ มีสดั ส่วนเป็ นร้อยละ 31.65 ร้อยละ 18.26 และร้อยละ 3.26 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2563 ตำมลำดับ และมี
สัดส่วนเป็ นร้อยละ 34.99 ร้อยละ 18.11 และร้อยละ 2.80 ของยอดสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื จำนวน
14.34 ล้ำนบำท จำนวน 19.75 ล้ำนบำท จำนวน 13.51 ล้ำนบำท และจำนวน 11.74 ล้ำนบำท หรือคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.55
ร้อยละ 6.32 ร้อยละ 3.26 และร้อยละ 2.80 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
ลูกหนี้กำรค้ำเป็ น ลูกหนี้ทเ่ี กิดจำกกำรดำเนินธุรกิจ ตำมปกติของกลุ่มบริษทั ลูกหนี้กำรค้ำของกลุ่ม
บริษทั ได้แก่ กลุ่มลูกค้ำขำยส่งและกลุ่มลูกค้ำทีข่ ำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ต่ำงๆ ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3
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ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้กำรค้ำจำนวน 7.26 ล้ำนบำท 3.47 ล้ำนบำท 1.65 ล้ำนบำท และ 0.61 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ น
ร้อยละ 2.81 ร้อยละ 1.11 ร้อยละ 0.40 และร้อยละ 0.15 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ
กลุ่มบริษัท มีกำรให้ระยะเวลำกำรชำระหนี้แก่ลูกค้ำประมำณ 30-60 วัน สำหรับลูกค้ำที่เป็ นห้ำง
หุน้ ส่วนจำกัด และบริษทั เอกชนทีเ่ ป็ นบริษทั จำกัด รวมถึงร้ำนขำยยำทีจ่ ดทะเบียนในนำมบุคคล และให้ระยะเวลำกำรชำระหนี้แก่
ลูกค้ำหน่ วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และบริษทั เอกชนทีเ่ ป็ นบริษทั มหำชนไม่เกิน 90 วัน ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีระยะเวลำเก็บหนี้
เฉลีย่ เท่ำกับ 2.92 วันในปี 2561 เท่ำกับ 2.13 วันในปี 2562 เท่ำกับ 0.89 วันในปี 2563 และเท่ำกับ 0.36 ในงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2564
ทัง้ นี้ อำยุลกู หนี้กำรค้ำของกลุ่มบริษทั สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
ระยะเวลำค้ำงชำระ
ตั ๋วระหว่ำงรอเรียกเก็บ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
เกิน 3 เดือนไม่เกิน 6 เดือน
เกิน 6 เดือนไม่เกิน 12 เดือน
เกิน 12 เดือน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ
หักค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ กำรค้ำ – สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2561
ณ 31 ธ.ค. 2562
ณ 31 ธ.ค. 2563
ณ 30 ก.ย. 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
0.33
4.51
0.90
12.34
1.16
33.39
1.46
80.74
0.57
92.95
6.04
83.15
2.31
66.61
0.35
19.26
0.04
7.05
5.39
74.21
2.31
66.61
0.06
3.43
0.04
6.97
0.35
4.79
0.13
6.98
0.00
0.08
0.26
3.57
0.16
8.85
0.04
0.58
7.26
100.00
3.47
100.00
1.81
100.00
0.61
100.00
(0.16)
(8.85)
7.26
100.00
3.47
100.00
1.65
91.15
0.61
100.00

สำหรับนโยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของกลุ่มบริษทั นัน้ กลุ่มบริษทั จะตัง้ ค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเฉพำะลูกหนี้ทอ่ี ำจจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ โดยจะพิจำรณำตัง้ สำรองร้อยละ 20.00 หำกลูกหนี้มกี ำรค้ำงชำระ 6-9 เดือน
ตัง้ สำรองร้อยละ 50.00 หำกลูกหนี้มกี ำรค้ำงชำระ 9-12 เดือน และจะตัง้ สำรองร้อยละ 100.00 หำกลูกหนี้มกี ำรค้ำงชำระเกิน 12
เดือนขึน้ ไป
ณ สิน้ ปี 2561 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระจำนวนร้อยละ 12.34 และค้ำงชำระรวม
ทัง้ สิน้ จำนวนร้อยละ 83.15 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ณ สิ้นปี 2562 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระและค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวน
ร้อยละ 33.39 และ 66.61 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญในปี 2562 ตำมลำดับ
ณ สิน้ ปี 2563 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระจำนวนร้อยละ 80.74 และค้ำงชำระรวม
ทัง้ สิน้ จำนวนร้อยละ 19.26 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยลูกหนี้ทค่ี ำ้ งชำระทัง้ หมดนัน้ เป็ นลูกหนี้ประเภท
กลุ่มลูกค้ำขำยส่ง ซึง่ ส่วนใหญ่สำมำรถเรียกเก็บเงินได้หมด อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั ได้ตงั ้ สำรองค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกค้ำ
รำยหนึ่งเต็มจำนวนโดยยอดดังกล่ำวมีมลู ค่ำ 0.16 ล้ำนบำท แม้ว่ำลูกหนี้รำยดังกล่ำวจะไม่ได้มยี อดค้ำงชำระเกิน 12 เดือน เนื่องจำก
กลุ่มบริษทั พิจำรณำแล้วว่ำยอดหนี้ดงั กล่ำวไม่สำมำรถเรียกเก็บได้ อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มบริษทั ได้รบั ชำระหนี้ดงั กล่ำวทัง้ จำนวนแล้วใน
เดือนเมษำยน 2564
ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสดั ส่วนลูกหนี้ทย่ี งั ไม่ถงึ กำหนดชำระและค้ำงชำระรวมทัง้ สิน้
จำนวนร้อยละ 92.95 และ 7.05 ของยอดลูกหนี้กำรค้ำก่อนหักค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ตำมลำดับ
ลูกหนี้อ่นื ของกลุ่มบริษทั ประกอบด้วย ลูกหนี้ของกลุ่มลูกค้ำส่งเสริมกำรขำย รำยได้คำ้ งรับ ค่ำใช้จ่ำย
ล่วงหน้ำ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีลูกหนี้อ่นื จำนวน 7.08 ล้ำนบำท 16.28
ล้ำนบำท 11.86 ล้ำนบำท และ 11.13 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.74 ร้อยละ 5.21 ร้อยละ 2.87 และ 2.66 ของสินทรัพย์
รวม ตำมลำดับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ของกลุ่มลูกค้ำส่งเสริมกำรขำย ซึง่ สำมำรถเรียกเก็บเงินได้ภำยใน 30-90 วัน
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
สิ นค้ำคงเหลือ
กลุ่มบริษทั มีสนิ ค้ำคงเหลือ ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 จำนวน 120.91 ล้ำน
บำท จำนวน 138.95 ล้ำนบำท จำนวน 130.96 ล้ำนบำท และจำนวน 146.62 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 46.78 ร้อยละ 44.50 ร้อยละ
31.65 และร้อยละ 34.99 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ทัง้ นี้ สินค้ำคงเหลือประกอบด้วย สินค้ำสำเร็จรูป วัสดุสน้ิ เปลือง และสินค้ำรอ
ทำลำย โดยสินค้ำประเภทยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรมีมลู ค่ำมำกทีส่ ุด และมีสดั ส่วนต่อสินค้ำคงเหลือสุทธิทร่ี อ้ ยละ 63.73 ร้อยละ
67.99 ร้อยละ 63.59 และ 60.25 ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ ซึ่งสัดส่วนของยำและผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำรทีม่ ำกกว่ำสินค้ำชนิดอื่นๆ นัน้ เป็ นไปตำมสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยทีม่ มี ำกกว่ำสินค้ำประเภทอื่นๆ เช่นกัน โดยสินค้ำ
คงเหลือของกลุ่มบริษทั มีรำยละเอียดดังนี้
สิ นค้ำคงเหลือ (ล้ำนบำท)
ยำและผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
สินค้ำสุขภำพสำหรับภำยนอกร่ำงกำย
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
สินค้ำบริโภค
วัสดุสน้ิ เปลือง
สินค้ำรอทำลำย
รวม
หัก ค่ำเผือ่ กำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ – สุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2561
77.06
15.61
22.95
5.29
1.69
122.60
(1.69)
120.91

ณ 31 ธ.ค. 2562
94.47
17.72
18.28
8.19
0.29
1.69
140.64
(1.69)
138.95

ณ 31 ธ.ค. 2563
83.28
13.80
30.06
3.16
0.66
1.69
132.65
(1.69)
130.96

ณ 30 ก.ย. 2564
88.34
17.04
36.46
4.52
0.61
146.97
(0.35)
146.62

โดยสินค้ำสำเร็จรูป ของกลุ่มบริษทั บันทึกในรำคำทุน โดยวิธเี ข้ำก่อน-ออกก่อน หรือ มูลค่ำสุทธิท่ี
คำดว่ำจะได้รบั คืน แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำกว่ำ โดยกลุ่มบริษทั ตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ เมื่อคำดว่ำสินค้ำจะเสือ่ มสภำพ
หรือล้ำสมัย โดยพิจำรณำจำกสภำพปั จจุบนั ของสินค้ำคงเหลือและแนวโน้มของผูบ้ ริโภคเป็ นเกณฑ์ โดยกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำร
ลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ จะมีกำรพิจำรณำมูลค่ำทีเ่ หมำะสมสำหรับสินค้ำล้ำสมัยและสินค้ำทีค่ ำ้ งนำน โดยจะพิจำรณำอำยุ
ของสินค้ำ เพื่อระบุว่ำสินค้ำค้ำงนำนหรือสินค้ำไม่มกี ำรเคลื่อนไหวช้ำ วิเครำะห์ปริมำณสินค้ำทีค่ งเหลือเทียบกับจำนวนเงินที่
ได้รบั จำกกำรขำยสินค้ำนัน้ ๆ รวมถึงประมำณกำรในอดีตเกีย่ วกับกำรเสือ่ มสภำพของสินค้ำ, เสียหำย, ล้ำสมัย และเคลื่อนไหวช้ำ
ไอแคร์ เฮลท์
สินค้ำคงคลังส่วนใหญ่ของ ไอแคร์ เฮลท์ มีขอ้ ตกลงและ/หรือสัญญำทีม่ เี งื่อนไขทีส่ ำมำรถคืนสินค้ำ
ให้แก่ผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยได้เกือบทัง้ หมด รวมทัง้ สินค้ำที่ ไอแคร์ เฮลท์ จำหน่ ำยเป็ นสินค้ำประเภทปั จจัยพื้นฐำน ซึ่งเป็ น
สินค้ำประเภททีม่ คี วำมเสีย่ งด้ำนสินค้ำล้ำสมัยต่ ำ นอกจำกนี้ ไอแคร์ เฮลท์ ยังมีนโยบำยและกำรดำเนินกำรตรวจนับสินค้ำเป็ น
ช่วงเวลำทีก่ ำหนดเป็ นประจำรำยเดือน รำยไตรมำส และรำยครึง่ ปี และมีนโยบำยตัดจำหน่ำยสินค้ำสูญหำยตำมรำยงำนตรวจนับ
ทีพ่ บทุกงวดตำมทีต่ รวจนับ และมีนโยบำยทีจ่ ะทำลำยสินค้ำเสียหำยและตัดจำหน่ ำยเป็ นประจำทุกปี บริษทั ฯ จึงมีนโยบำยตัง้
สำรองค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำตำมทีเ่ กิดขึน้ จริง
อย่ ำ งไรก็ ต ำม เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตำมหลั ก กำรระมั ด ระวั ง (Conservative Basis) ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 มีมติอนุ มตั นิ โยบำยกำรตัง้ สำรองค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ
สินค้ำคงเหลือเพิม่ เติม โดยกำหนดให้สำหรับสินค้ำทีไ่ ม่สำมำรถคืนสินค้ำให้แก่ผผู้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำยได้ กำหนดนโยบำยตัง้ ค่ำ
เผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำตำมประเภทสินค้ำ ดังนี้
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1.

สินค้ำประเภททีร่ ะบุวนั หมดอำยุ

อำยุของสิ นค้ำที่เหลือก่อนวันหมดอำยุ
4-6 เดือน
0-3 เดือน
สินค้ำทีห่ มดอำยุ

2.

นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำ
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

สินค้ำทีอ่ ยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์* บริษทั พิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำจำก Inventory
Aging Report และตัง้ สำรองค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ตำมอัตรำดังนี้
อำยุของสิ นค้ำ
0-2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
4-5 ปี
5-6 ปี
6-7 ปี
7 ปี ขน้ึ ไป

นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำ
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

หมำยเหตุ : * สินค้ำกลุ่มเครือ่ งมือแพทย์ เช่น เตียง รถเข็น อุปกรณ์วดั ควำมดันโลหิต อุปกรณ์วดั ไข้ เป็ นต้น
3.

สินค้ำทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มวัสดุสน้ิ เปลืองทำงกำรแพทย์* บริษทั พิจำรณำค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำจำก
Inventory Aging Report และตัง้ สำรองค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ตำมอัตรำดังนี้
อำยุของสิ นค้ำ
0-2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
4-5 ปี
5 ปี ขน้ึ ไป

นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำ
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100

หมำยเหตุ : * สินค้ำกลุ่มวัสดุสน้ิ เปลืองทำงกำรแพทย์ เช่น หน้ำกำกทำงกำรแพทย์ ถุงมือแพทย์ สำลี เข็มและไซริงค์
เป็ นต้น
4.

สินค้ำที่อยู่ในคลังรอทำลำย บริษทั กำหนดให้ตงั ้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำในคลังรอทำลำย
ร้อยละ 100

เฮลทิ เนส
เฮลทิเนส มีนโยบำยที่จะทำกิจกรรมทำงกำรตลำด จัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย รวมถึงกำรเสนอ
ส่วนลดพิเศษสำหรับสินค้ำก่อนถึงวันหมดอำยุ และสินค้ำมีกำรเคลื่อนไหวช้ำ เพื่อเป็ นกำรระบำยสินค้ำในคลัง อย่ำงไรก็ตำม
เฮลทิเนส มีนโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสินค้ำตำมประเภทสินค้ำ ดังนี้
1. สินค้ำประเภททีร่ ะบุวนั หมดอำยุ
อำยุของสิ นค้ำที่เหลือก่อนวันหมดอำยุ
12 เดือน
6 เดือน
3 เดือน

นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำ
ร้อยละ 25
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
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2. สินค้ำที่อยู่ในกลุ่มเครื่องมือแพทย์ * บริษัทพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำจำก Inventory
Aging Report และตัง้ สำรองค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ตำมอัตรำดังนี้
อำยุของสิ นค้ำ
0-2 ปี
2-3 ปี
3-4 ปี
4-5 ปี
5-6 ปี
6-7 ปี
7 ปี ขน้ึ ไป

นโยบำยกำรตัง้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำ
ร้อยละ 10
ร้อยละ 20
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

หมำยเหตุ : * สินค้ำกลุ่มเครือ่ งมือแพทย์ เช่น เตียง รถเข็น ไม้พยุงผูส้ งู อำยุ เป็ นต้น
3. สินค้ำทีอ่ ยู่ในคลังรอทำลำย บริษทั กำหนดให้ตงั ้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำในคลังรอทำลำย ร้อย
ละ 100
ทัง้ นี้ กลุ่ ม บริษัท มีก ำรตัง้ ค่ำเผื่อ กำรปรับ ลดมูล ค่ำสิน ค้ำคงเหลือ จ ำนวน 1.69 ล้ำนบำท ซึ่ง เป็ น
สินทรัพย์ทเ่ี สื่อมสภำพรอทำลำยของ เฮลทิเนส ตัง้ แต่ก่อนรวมธุรกิจกับ ไอแคร์ เฮลท์ ในปี 2561 – 2563 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนร้อย
ละ 1.38% ร้อยละ 1.20% และร้อยละ 1.27% ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือในปี 2561 – 2563 ตำมลำดับ (กลุ่มบริษทั ได้ทำลำยสินค้ำ
เสื่อมสภำพดังกล่ำวไปแล้วในเดือนมิถุนำยน 2564) ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีกำรตัง้ ค่ำเผือ่ กำรปรับลดมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือจำนวน 0.35 ล้ำนบำท คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 0.24 ของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
หำกพิจำรณำประสิทธิภำพในกำรขำยสินค้ำ จะพบว่ำในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษทั มีระยะเวลำใน
กำรขำยสินค้ำเฉลี่ยเท่ำกับ 74.28 วัน 65.43 วัน และ 59.18 วัน ตำมลำดับ จะเห็นได้ว่ำกลุ่มบริษทั มีระยะเวลำกำรขำยสินค้ำ
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำคงคลังทีด่ ขี น้ึ
สำหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2564 กลุ่มบริษทั มีระยะเวลำในกำรขำยสินค้ำเฉลีย่ เท่ำกับ 54.14 วัน
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ในปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ถำวรจำนวน 63.58 ล้ำนบำท จำนวน 69.65 ล้ำนบำท และ
จำนวน 75.58 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 24.60 ร้อยละ 22.31 และร้อยละ 18.26 ของสินทรัพย์รวม ตำมลำดับ ซึง่ สินทรัพย์
ถำวรของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ คือ ส่วนปรับปรุงทรัพย์ทเ่ี ช่ำ อำคำรสำนักงำน และทีด่ นิ โดยมีจำนวน 27.57 ล้ำนบำท 22.13 ล้ำน
บำท และ 8.18 ล้ำนบำท ในปี 2561 จำนวน 35.14 ล้ำนบำท 12.13 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ในปี 2562 และ จำนวน 38.45
ล้ำนบำท 11.38 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ในปี 2563 ตำมลำดับ
ณ สิ้นปี 2563 ส่วนปรับปรุงทรัพย์ทเ่ี ช่ำเพิม่ ขึน้ จำกสิ้นปี 2562 จำนวน 3.30 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 9.40 ส่วนใหญ่เป็ นส่วนปรับปรุงอำคำรของร้ำนฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะสตรีท รัชดำ และสำขำโลตัส ลำดกระบัง
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์ถำวรจำนวน 75.89 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 18.11
ของสินทรัพย์รวม ซึ่งสินทรัพย์ถำวรของกลุ่มบริษทั ส่วนใหญ่ คือ ส่วนปรับปรุงทรัพย์ท่เี ช่ำ อำคำรสำนักงำน และที่ดนิ โดยมี
จำนวน 39.37 ล้ำนบำท 10.82 ล้ำนบำท และ 8.18 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ทัง้ นี้ สินทรัพย์ถำวรเพิม่ ขึ้นเล็กน้อยจำกสิ้นปี 2563
จำนวน 0.31 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.41
ทัง้ นี้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์ เกือบทัง้ หมดจะเป็ นสินทรัพย์ของ ไอแคร์ เฮลท์ เนื่องจำกในเดือน
ตุลำคม ปี 2562 กลุ่มบริษัท ได้มกี ำรปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่ม เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนในกำรดำเนินธุรกิจโดยกำรโอนกิจกำร
ทัง้ หมดและเครื่องหมำยกำรค้ำของ ฟำร์แมกซ์ ให้กบั ไอแคร์ เฮลท์ แล้วเปลีย่ นชื่อ ฟำร์แมกซ์ เป็ น บริษทั เฮลทิเนส จำกัด เพื่อ
ประกอบธุรกิจ คิดค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพแทน
กลุ่ ม บริษัท มีน โยบำยกำรตัด ค่ ำ เสื่อ มรำคำของสิน ทรัพ ย์ โ ดยวิธีเ ส้ น ตรงตำมอำยุ ก ำรใช้ ง ำน
โดยประมำณของสินทรัพย์ กล่ำวคือ กำรตัดค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 ปี ส่วนปรับปรุุงอำคำรเช่ำตำมอำยุ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 155

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
กำรใช้งำนของสินทรัพย์หรือตำมอำยุสญ
ั ญำเช่ำ (Lease Term) แล้วแต่อย่ำงใดจะสัน้ กว่ำ เครื่องคอมพิวเตอร์ 3-5 ปี เครื่อง
ตกแต่ง อุปกรณ์และเครือ่ งใช้สำนักงำน 5 ปี และยำนพำหนะ 5 ปี
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญำเช่ำ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู้ ช่ำรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ สำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรทีม่ รี ะยะเวลำสัญญำเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สนิ ทรัพย์อ้ำงอิงนัน้ มีมูลค่ำต่ ำ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ได้นำ
มำตรฐำนกำรเงินฉบับนี้มำถือปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรก โดยกลุ่มบริษทั มีสนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จำนวน 117.16 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
28.31 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ปี 2563 และจำนวน 122.24 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ 29.17 ของสินทรัพย์รวม ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3
ปี 2564 ตำมลำดับ
16.3.2 สภำพคล่อง
กระแสเงิ นสด
ในปี 2561 กลุ่มบริษัท มีกำไรจำกกำรดำเนินงำนทัง้ หมด 23.56 ล้ำนบำท และมีสนิ ค้ำคงเหลือ
ลดลง 22.01 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิทไ่ี ด้จำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 33.25 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มี
กำรจ่ำยเงินสดเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์จำนวน 9.16 ล้ำนบำท และมีเงินสดจ่ำยสิทธิกำรเช่ำทัง้ หมด 3.88 ล้ำนบำท ทำให้
กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 13.57 ล้ำนบำท และกลุ่มบริษทั มีเงินสดรับค่ำหุน้ สำมัญจำนวน 25.00 ล้ำน
บำท และมีเงินสดรับจำกกำรกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 17.00 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำย
คืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องจำนวน 24.08 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน
11.78 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 12.91 ล้ำนบำท ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 กลุ่ม
บริษทั จึงมีเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ 6.77 ล้ำนบำท
ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน 48.25 ล้ำนบำท และมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
อื่นเพิม่ ขึน้ จำนวน 65.72 ล้ำนบำท แต่มสี นิ ค้ำคงเหลือเพิม่ ขึน้ จำนวน 20.06 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มำจำก
กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 80.53 ล้ำนบำท และกลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 22.52 ล้ำนบำท จำกกำร
จ่ำยเงินเพื่อซื้อทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์จำนวน 16.62 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่คอื ส่วนปรับปรุงทรัพย์ทเ่ี ช่ำ กำรซื้อสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนจำนวน 3.73 ล้ำนบำท และกำรจ่ำยสิทธิกำรเช่ำสุทธิอกี จำนวน 3.13 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำยชำระเงิน
กูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 27.51 ล้ำนบำท และจ่ำยชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
จำนวน 7.88 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 41.84 ล้ำนบำท และส่งผลทำให้กลุ่ม
บริษทั มีเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ 16.18 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2562
ในปี 2563 กลุ่มบริษทั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน 101.64 ล้ำนบำท แต่มเี จ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
ลดลงจำนวน 12.92 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยภำษีเงินได้จำนวน 11.66 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิทไ่ี ด้มำจำกกิจกรรม
ดำเนินงำนจำนวน 96.96 ล้ำนบำท สำหรับกระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุนนัน้ กลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำยเงินสดเพื่อซื้อทีด่ นิ อำคำร
และอุปกรณ์จำนวน 13.40 ล้ำนบำท ซึง่ ส่วนใหญ่คอื เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่ง และงำนระหว่ำงก่อสร้ำง เช่น ค่ำปรับปรุงร้ำน
ฟำร์แมกซ์ สำขำเดอะสตรีท รัชดำ และค่ำตกแต่งร้ำนฟำร์แมกซ์ สำขำโลตัสลำดกระบัง แต่มเี งินฝำกธนำคำรทีต่ ดิ ภำระค้ำประกัน
ลดลงจำนวน 3.00 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิท่ใี ช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 11.66 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กลุ่ม
บริษทั มีกำรจ่ำยชำระเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน และจ่ำยเงินปั นผลเป็ นจำนวน 23.36 ล้ำนบำทและจำนวน 55.20 ล้ำน
บำท ตำมลำดับ ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 77.88 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้ ณ สิ้นปี 2563
กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ 7.42 ล้ำนบำท
ในงวด 9 เดือนแรกปี 2564 กลุ่มบริษทั มีกำไรจำกกำรดำเนินงำน 98.92 ล้ำนบำท แต่มสี นิ ค้ำคงเหลือ
เพิม่ ขึ้นจำนวน 16.31 ล้ำนบำท และมีหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นลดลงจำนวน 8.10 ล้ำนบำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิท่ไี ด้มำจำก
กิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 50.63 ล้ำนบำท และกลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 12.91 ล้ำนบำท จำกกำร
จ่ำยเงินเพื่อซือ้ ทีด่ นิ อำคำร และอุปกรณ์จำนวน 11.04 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ กลุ่มบริษทั มีเงินปั นผลจ่ำยจำนวน 38.00 ล้ำนบำท และ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 156

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ในขณะเดียวกันมีเงินสดจ่ำยหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำจำนวน 8.35 ล้ำนบำท จึงทำให้กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิทใ่ี ช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 54.59 ล้ำนบำท ส่งผลทำให้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินสดสุทธิลดลง 16.87 ล้ำนบำท
(หน่ วย : ล้ำนบำท)
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุทธิ

ปี 2561

ปี 2562

33.25
(13.57)
(12.91)
6.77

ไตรมำสที่ 3 ปี
2564
50.63
(12.91)
(54.59)
(16.87)

ปี 2563

80.53
(22.52)
(41.84)
16.18

96.96
(11.66)
(77.88)
7.42

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่อง ณ สิน้ ปี 2561-2563 และสิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 เท่ำกับ 1.21
เท่ำ 1.12 เท่ำ 1.11 เท่ำ และ 1.24 เท่ำ ตำมลำดับ และมีอตั รำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วเท่ำกับ 0.15 เท่ำ 0.18 เท่ำ 0.22 เท่ำ และ
0.13 เท่ำ ตำมลำดับ ในปี 2562 กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วนสภำพคล่องลดลง เนื่องจำกสินทรัพย์หมุนเวียนของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ ใน
อัตรำร้อยละ 27.99 ในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ ในอัตรำทีส่ งู กว่ำทีร่ อ้ ยละ 37.83 โดยส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
อื่น ณ สิน้ ปี 2563 อัตรำส่วนสภำพคล่องและอัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็วของกลุ่มบริษทั ค่อนข้ำงทรงตัวจำกปี 2562
Cash Cycle ของกลุ่มบริษทั มีคำ่ เท่ำกับ 47.19 วัน 28.40 วัน และ 16.36 วัน ณ สิน้ ปี 2561-2563
ตำมลำดับ Cash Cycle ของกลุ่มบริษทั มีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จำกกำรรวมธุรกิจของ ไอแคร์ เฮลท์ และ เฮลทิเนส ทำให้กลุ่มบริษทั
สำมำรถบริหำรสินค้ำคงคลังได้ดขี น้ึ บริหำรระยะเวลำเก็บหนี้กบั ลูกหนี้ได้เร็วขึน้ และสำมำรถบริหำรจัดกำรในกำรจ่ำยชำระหนี้ได้
ยำวนำนขึน้ แสดงให้เห็นถึงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องทีด่ ขี น้ึ
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 Cash Cycle ของกลุ่มบริษทั มีค่ำเท่ำกับ 18.66 วัน ซึ่งเพิม่ ขึน้ จำก ณ
สิน้ ปี 2563 เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีระยะเวลำชำระหนี้สนั ้ ลงเป็ น 35.85 วัน
ปี 2561
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลีย่
ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลีย่
ระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่
Cash Cycle

(เท่ำ)
(เท่ำ)
(วัน)
(วัน)
(วัน)
(วัน)

1.21
0.15
74.28
2.92
30.01
47.19

ปี 2562
1.12
0.18
65.43
2.13
39.16
28.40

ปี 2563
1.11
0.22
59.18
0.89
43.71
16.36

ไตรมำสที่
3 ปี 2564
1.24
0.13
54.14
0.36
35.85
18.66

16.3.3

แหล่งที่มำของเงิ นทุน
หนี้ สิน
กลุ่มบริษัท มีหนี้สนิ จำนวน 156.53 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี 2561 จำนวน 188.50 ล้ำนบำท ณ สิ้นปี
2562 จำนวน 273.23 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 และจำนวน 258.92 ล้ำนบำท ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของ
กลุ่มบริษทั เป็ นหนี้สนิ หมุนเวียน โดยสัดส่วนหนี้สนิ หมุนเวียนต่อหนี้สนิ รวม ณ สิน้ ปี 2561-2563 และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564
เท่ำกับร้อยละ 77.96 ร้อยละ 89.23 ร้อยละ 61.06 และ 56.60 ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ หมุนเวียนทีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั ได้แก่
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 35.11 และร้อย
ละ 22.37 ของหนี้สนิ รวม ณ สิ้นปี 2561 ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 64.01 และร้อยละ 14.40 ของหนี้สนิ รวม ณ สิ้นปี 2562 คิด
เป็ นร้อยละ 39.44 และร้อยละ 8.78 ของหนี้สนิ รวม ณ สิ้นปี 2563 ตำมลำดับ และคิดเป็ นร้อยละ 39.07 และร้อยละ 9.06 ของ
หนี้สนิ รวม ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
กลุ่มบริษัท มีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ณ สิ้นปี 2561-2563 และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564
จำนวน 54.95 ล้ำนบำท จำนวน 120.67 ล้ำนบำท จำนวน 107.75 ล้ำนบำท และจำนวน 101.16 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยเจ้ำหนี้
กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื หลักของกลุ่มบริษทั คือ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ ำยสินค้ำที่กลุ่มบริษทั สังซื
่ ้อมำ
เพื่อจำหน่ ำยต่อ กำรเปลีย่ นแปลงของเจ้ำหนี้กำรค้ำขึน้ อยู่กบั กำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของมูลค่ำกำรสังซื
่ ้อสินค้ำจำกผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั
จำหน่ ำยสินค้ำมำเพื่อจำหน่ ำยต่อในช่วงเวลำสิ้นงวด จึงทำให้เจ้ำหนี้กำรค้ำ ณ สิ้นงวดเพิม่ ขึ้นหรือลดลงตำม หำกพิจำรณำ
ระยะเวลำชำระหนี้ กลุ่มบริษทั มีระยะเวลำชำระหนี้เฉลีย่ เท่ำกับ 30.01 วัน 39.16 วัน 43.71 วัน และ 35.85 วัน ในปี 2561-2563
และ ณ สิ้นไตรมำสที่ 3 ปี 2564 ตำมลำดับ ทัง้ นี้ ระยะเวลำในกำรชำระค่ำสินค้ำ (Credit Term) ที่กลุ่มบริษัท ได้รบั จำกผู้จดั
จำหน่ำยสินค้ำประมำณ 30-90 วัน กลุ่มบริษทั ปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทำงกำรค้ำในกำรชำระค่ำสินค้ำและสร้ำงประวัตกิ ำรชำระเงินที่
ดี เพือ่ รักษำควำมสัมพันธ์กบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จำหน่ำยแต่ละรำยอย่ำงต่อเนื่อง
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้ อื่น

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้ำนบำท ร้อยละ
50.00
90.99
4.95
9.01
54.95
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้ำนบำท ร้อยละ
107.56
89.14
13.11
10.86
120.67
100.00

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้ำนบำท ร้อยละ
94.28
87.50
13.47
12.50
107.75
100.00

ณ 30 ก.ย. 2564
ล้ำนบำท ร้อยละ
90.86
89.82
10.30
10.18
101.16
100.00

เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
ทัง้ นี้ ณ สิน้ ปี 2561-2563 กลุ่มบริษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 35.01 ล้ำนบำท 27.14
ล้ำนบำท และจำนวน 24.00 ล้ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นร้อยละ 22.37 ร้อยละ 14.40 และร้อยละ 8.78 ของหนี้สนิ รวม ตำมลำดับ
และ ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินจำนวน 23.46 ล้ำนบำท คิด
เป็ นร้อยละ 9.06 ของหนี้สนิ รวม กำรเพิม่ ขึน้ หรือลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงินเป็ นผลจำก
ควำมต้องกำรใช้เงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษทั ในขณะนัน้ ๆ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 101.94 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2561 จำนวน 123.71 ล้ำนบำท ณ
สิน้ ปี 2562 และจำนวน 140.59 ล้ำนบำท ณ สิน้ ปี 2563 คิดเป็ นร้อยละ 39.44 ร้อยละ 39.62 และร้อยละ 33.97 ของหนี้สนิ และ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ตำมลำดับ ณ สิน้ ปี 2562 กลุ่มบริษทั มีสว่ นของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2561 จำนวน 21.77 ล้ำนบำท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25.21 มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิม่ ขึน้ ของกำไรสะสม ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนในปี 2562
จำนวน 21.77 ล้ำนบำท และ ณ ปี 2563 แม้กลุ่มบริษทั จะมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ จำนวนทัง้ หมด 55.20
ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกันก็มกี ำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 52.08 ล้ำนบำท และยังมีกำรออกหุน้ เพิม่ ทุนจำนวน 20.00
ล้ำนบำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุน้ (Right Offering) จึงทำให้กลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้
จำกสิน้ ปี 2562 จำนวน 16.88 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 13.64
ณ สิน้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2564 กลุ่มบริษทั มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ จำนวน 160.12 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
38.21 ของหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม โดยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ จำกสิน้ ปี 2563 จำนวน 19.53 ล้ำนบำท เนื่องจำกกลุ่ม
บริษทั มีกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 57.53 ล้ำนบำท แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษทั มีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ จำนวนทัง้ หมด 38.00 ล้ำนบำท
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ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงิ นทุน
กลุ่มบริษทั มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เท่ำกับ 1.54 เท่ำ 1.52 เท่ำ 1.94 เท่ำ และ 1.62
เท่ำ ณ สิน้ ปี 2561-2563 และสิน้ ไตรมำส 3 ปี 2564 ตำมลำดับ โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั เป็ นเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้
อื่น โดยมีอตั รำส่วนของเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ต่อหนี้สนิ รวมอยู่ทร่ี ้อยละ 35.11 ร้อยละ 64.01 ร้อยละ 39.44 และร้อยละ
39.07 ณ สิน้ ปี 2561-2563 และสิน้ ไตรมำส 3 ปี 2564 ตำมลำดับ อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลงในปี 2562 เนื่องจำก
กลุ่มบริษัท มีกำไรสะสมที่มำกขึ้นทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม อัตรำส่วนดังกล่ำวเพิ่มขึ้นอีกครัง้ ในปี 2563
เนื่องจำกกลุ่มบริษทั มีหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำเพิม่ ขึน้ 97.78 ล้ำนบำท ทัง้ นี้ กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไม่ส่งผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพันเนื่องจำกหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำเป็ นหนี้สนิ ทีไ่ ม่มภี ำระผูกพัน สำหรับไตรมำส 3 ปี 2564
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ลดลง เนื่องจำกหนี้สนิ ของกลุ่มบริษทั ลดลง โดยเฉพำะเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
16.3.4 ปัจจัยและอิ ทธิ พลหลักที่อำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
ผลกระทบจำกกำรเพิม่ ทุนและเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชน
ณ 16 ธันวำคม 2563 กลุ่มบริษทั มีทุนชำระแล้ว 100.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 200
ล้ำนหุน้ โดยมีมลู ค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท ทำให้กลุ่มบริษทั มีกำไรสุทธิต่อหุน้ ของกลุ่มบริษทั ในปี 2563 เท่ำกับ 0.26 บำทต่อ
หุน้ และหลังจำกทีก่ ลุ่มบริษทั ได้ดำเนินกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้จำนวน 72.00 ล้ำนหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 26.47 ของ
ทุนชำระแล้วภำยหลังเพิม่ ทุน จะทำให้กลุ่มบริษทั มีทุนชำระแล้วจำนวน 136.00 ล้ำนบำท แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญจำนวน 272 ล้ำนหุน้
หำกพิจำรณำผลจำกกำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว (Fully Diluted) จะทำให้กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) ของกลุ่มบริษทั ในปี 2563 ลดลงเหลือ
0.19 บำทต่อหุน้ ดังนัน้ ถ้ำกลุ่มบริษทั ไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจให้มรี ำยได้เพิม่ ขึน้ จนส่งผลให้ กลุ่มบริษทั มีกำไรเพิม่ ขึน้ มำเพียง
พอทีจ่ ะรองรับจำนวนหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ดังกล่ำว จะทำให้ผลตอบแทนต่ำงๆ ทีค่ ำนวณโดยมีกำรเปรียบเทียบกับส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ
จำนวนหุน้ ของกลุ่มบริษทั เช่น กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ อำจจะลดลงในอัตรำร้อยละ 26.47 ตำมผลของ
กำรเพิม่ ทุนดังกล่ำว (Dilution Effect) ซึ่งผลกระทบดังกล่ำว ยังไม่พจิ ำรณำรวมถึงส่วนเกินมูลค่ำหุน้ ทีเ่ กิดจำกกำรเสนอขำยหุน้
เพิม่ ทุนให้แก่ประชำชน
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควิด-19
ในช่วงไตรมำส 1 ปี 2563 เป็ นช่วงที่ประเทศไทยเริม่ ได้รบั ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีกำรแพร่ระบำดรุนแรงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รัฐบำลจึงมีกำรดำเนินมำตรกำรเพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำด โดยกำร
ประกำศใช้พระรำชกำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก ฉุ กเฉิน) กำรประกำศห้ำมประชำชนออกนอก
เคหสถำน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลำทีก่ ำหนด กำรสังปิ
่ ดสถำนที่ทม่ี คี วำมเสีย่ งต่อกำรแพร่ระบำดของโรค กำรประกำศใช้มำตรกำร
Lockdown และมำตรกำร Social Distancing เพือ่ สกัดกัน้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 มำตรกำรเหล่ำนี้ได้สง่ ผลกระทบด้ำน
ลบโดยตรงกับเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศไทย จำกกำรทีผ่ ปู้ ระกอบกำรหลำยรำยไม่สำมำรถดำเนินธุรกิจ ได้ตำมปกติ ส่งผล
กระทบต่อเนื่องสูก่ ำรจ้ำงงำนของภำคเอกชน ซึง่ เป็ นปั จจัยหลักทีม่ ผี ลต่อรำยได้และกำลังซือ้ ของประชำกร
โดยในส่วนของกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ทีผ่ ่ำนมำภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิด-19 กลุ่มบริษทั ได้รบั ผลกระทบในช่วงต้นปี 2563 จำกกำรสังปิ
่ ดสถำนทีท่ ม่ี คี วำมเสีย่ ง ซึ่งรวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำที่
กลุ่มบริษทั มีสำขำทีเ่ ปิ ดทำกำรอยู่ภำยใต้แบรนด์ “vitaminclub” ถึงแม้ว่ำซูเปอร์มำร์เก็ต ร้ำนขำยยำ ร้ำนอำหำร หรือร้ำนสินค้ำ
อื่นทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำรงชีวติ จะได้รบั กำรยกเว้นให้เปิ ดบริกำรตำมปกติ แต่จำกกำรทีป่ ระชำชนผูม้ ำซื้อสินค้ำหรือใช้บริกำรของ
ห้ำงสรรพสินค้ำมีจำนวนลดลงอย่ำงมำก ทำให้ผบู้ ริหำรของกลุ่มบริษทั จำเป็ นต้องพิจำรณำปิ ดสำขำเหล่ำนี้ชวครำว
ั่
ในด้ำนของ
กำรจัดหำสินค้ำของ กลุ่มบริษทั ถึงแม้จะมีกำรประกำศพระรำชกำหนดบริหำรรำชกำรแผ่นดินในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก
ฉุ กเฉิน) และห้ำมประชำชนออกนอกเคหสถำน (เคอร์ฟิว) ในช่วงเวลำที่กำหนด แต่กำรขนส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค หรือผู้ท่ี
ปฏิบตั งิ ำนด้ำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรแพทย์ ยำ เวชภัณฑ์ เครือ่ งมือทำงกำรแพทย์ จะได้รบั กำรยกเว้น ทำให้ผผู้ ลิตหรือผูจ้ ดั จำหน่ำย
สินค้ำหลักของกลุ่มบริษทั ยังคงจัดส่งสินค้ำได้ตำมปกติ นอกจำกนี้ ผูบ้ ริหำรรวมถึงฝ่ ำยจัดซื้อของ กลุ่มบริษทั ได้มกี ำรติดตำม
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 อย่ำงใกล้ชดิ เพื่อประเมินปริมำณสินค้ำที่จะต้องสำรองให้เพียงพอกับควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ
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ทัง้ นี้ ธุ ร กิจ ของกลุ่ ม บริษัท เป็ น ธุ ร กิ จ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ สิน ค้ำ ทำงด้ำ นสุ ข ภำพ ทัง้ ยำ เวชภัณ ฑ์
ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม เครื่องมือทำงกำรแพทย์ ทัง้ ในลักษณะของร้ำนยำค้ำปลีก รวมทัง้ เป็ นผูค้ ดิ ค้น และพัฒนำร่วมกับทีมวิจยั
ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ โดยเฉพำะแบรนด์ Besuto ทีถ่ ูกพัฒนำเพื่อ
รับมือกับกำรแพร่ระบำดของเชือ้ ไวรัส ถึงแม้กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด -19 จะส่งผลกระทบในวงกว้ำงต่อภำวะเศรษฐกิจและ
กำลังซื้อของผูบ้ ริโภค แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ซึง่ สำมำรถพิจำรณำได้จำกรำยได้จำกกำรขำย
ของกลุ่มบริษทั ทีเ่ ติบโตขึน้ จำก 906.22 ล้ำนบำท ในปี 2562 เป็ น 1,064.09 ล้ำนบำท ในปี 2563 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตถึงร้อย
ละ 17.42 และในงวด 9 เดือนแรก ปี 2564 มีรำยได้จำกกำรขำยจำนวน 902.69 ล้ำนบำท ซึ่งมำกกว่ำงวด 9 เดือนแรก ปี 2563
ทีม่ รี ำยได้จำกกำรขำยอยูท่ ่ี 786.41 ล้ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 14.79 นอกจำกนี้ กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19
ได้เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำชน ให้หนั มำใส่ใจกับกำรดูแลสุขภำพมำกขึน้ ผ่ำนกำรใช้ผลิตภัณฑ์สุขภำพใน
เชิงป้ องกันกำรเจ็บป่ วยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ทำให้มคี วำมต้องกำรสินค้ำสุขภำพเพิม่ ขึน้ จำกในอดีต ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยทีจ่ ะช่วยส่งเสริมกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ในอนำคต
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16.3.5

กำรปรับปรุงข้อมูลที่ เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นสำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม

2564
เพื่อประโยชน์ในกำรให้ขอ้ มูลเปรียบเทียบแก่ผใู้ ช้งบกำรเงิน บริษทั ฯ ได้เพิม่ เติมข้อมูลสำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ทีน่ ำมำเปรียบเทียบ และสำหรับงวด
สำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564 โดยไม่มผี ลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ของปี 2563 และ สำหรับงวดสำมเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม
2564 ดังนี้
16.3.5.1 ภำษีเงินได้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ข้อ 21.2 บริษทั ฯ ได้เพิม่ เติมข้อมูลเพือ่ กำรเปรียบเทียบ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
กำไรทำงบัญชีกอ่ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
66,535,556.80
66,535,556.80
28,725,620.62
28,725,620.62
อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
20%
20%
20%
20%
20%
20%
กำไรทำงบัญชีกอ่ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล -คูณอัตรำภำษี
24,511,426.82
(11,204,315.46)
13,307,111.36
11,229,919.81
(5,484,795.69)
5,745,124.12
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัวครำว
่
(163,155.80)
(163,155.80)
(221,073.20)
(221,073.20)
ผลกระทบทำงภำษีทไ่ี ม่สำมำรถนำมำหักใน –
กำรคำนวณกำไรเพือ่ เสียภำษี:
-รำยได้ทไ่ี ม่รวมคิดภำษีเงินได้
(10,417,457.22)
10,417,457.22
(4,529,252.70)
4,529,252.70
-ขำดทุนทีม่ สี ทิ ธินำมำหักตำมกฎหมำย
(86,297.08)
(86,297.08)
208,730.68
(208,730.68)
-ค่ำใช้จ่ำยทีห่ กั ได้เพิม่
(33,853.46)
(33,853.46)
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
649,349.92
649,349.92
270,950.31
270,950.31
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
786,858.24
786,858.24
1,164,273.67
1,164,273.67
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
14,460,013.18
14,460,013.18
6,959,274.90
6,959,274.90

ส่วนที่ 2 หน้ำ 161

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำไรทำงบัญชีกอ่ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
กำไรทำงบัญชีกอ่ นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล -คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัวครำว
่
ผลกระทบทำงภำษีทไ่ี ม่สำมำรถนำมำหักใน –
กำรคำนวณกำไรเพือ่ เสียภำษี:
-รำยได้ทไ่ี ม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนทีม่ สี ทิ ธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยทีห่ กั ได้เพิม่
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ทีแ่ สดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
52,156,713.02
(151,258.60)
52,005,454.42
20%
20%
20%
10,431,342.60
(30,251.72)
10,401,090.88

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
21,602,610.12
21,602,610.12
20%
20%
20%
4,320,522.02
4,320,522.02

(83,117.40)

-

(83,117.40)

(163,735.60)

-

(163,735.60)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

30,251.72
-

(10,387,205.50)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)

(208,730.68)
208,730.68
-

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)
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16.3.5.2 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ข้อ 27 บริษทั ฯ ได้เพิม่ เติมปรับปรุงข้อมูลของปี 2562 ทีน่ ำมำเปรียบเทียบ ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป
(308,533.06)
(17,728,505.87)
(18,037,038.93)
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
531,002,867.87
231,247,088.10
762,249,955.97
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
54,068,846.37
21,740,486.34
75,809,332.71
3,449,273.50
4,538,801.75
7,988,075.25
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
8,314,483.60
4,509,653.39
12,824,136.99
1,922.91
2,098.24
4,021.15
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริกำร
27,786,181.11
8,202,837.87
35,989,018.98
849,452.61
(526,352.61)
323,100.00
ค่ำสำธำรณูปโภค
6,406,527.26
6,406,527.26
13,602.06
13,602.06
ค่ำบริกำรอื่น
7,699,379.51
7,699,379.51
1,000,000.00
1,000,000.00
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ข้อ 22 บริษทั ฯ ได้เพิม่ เติมปรับปรุงข้อมูล ดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับสำมเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564
สำหรับสำมเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุงใหม่
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป
6,028,116.55
(4,955,729.96)
1,072,386.59
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
199,640,203.20
(1,603,860.69)
198,036,342.51
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
23,006,903.35
79,085.20
23,085,988.55
4,267,898.84
78,870.00
4,346,768.84
ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
5,689,484.31
(0.02)
5,689,484.29
374,774.74
374,774.74
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริกำร
4,292,956.15
90,000.00
4,382,956.15
314,494.10
314,494.10
ค่ำสำธำรณูปโภค
2,039,322.94
2,039,322.94
43,084.80
43,084.80
50,500.00
1,844,393.71
ค่ำบริกำรอื่น
1,793,893.71
212,499.99
10,500.00
222,999.99
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บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับสำมเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ

ผลกระทบ

ปรับปรุงใหม่

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับสำมเดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ตำมทีไ่ ด้นำเสนอ

ผลกระทบ

ปรับปรุงใหม่

กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูป

(8,823,940.66)

17,447,767.08

8,623,826.42

-

-

-

ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป

228,206,283.91

(134.44)

228,206,149.47

-

ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน

21,550,857.24

81,676.56

21,632,533.80

3,755,150.93

(65,000.00)

3,690,150.93

6,236,579.74

(185,893.86)

6,050,685.88

286,377.02

-

286,377.02

773,678.30

4,481,591.96

5,255,270.26

164,550.00

-

164,550.00

1,795,429.15

-

1,795,429.15

107,472.51

-

107,472.51

-

1,851,585.26

1,851,585.26

-

212,499.99

212,499.99

ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริกำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริกำรอื่น
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
(“บริษทั ฯ”) จำนวน 72,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้อยละ 26.47 ของจำนวนหุ้นทีจ่ ำหน่ ำยได้
ทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสาคัญของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์
: บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย
: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย
: จำนวน 72,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 26.47 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำย
ได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ โดยแบ่งเป็ น
(1) กำรเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 64,800,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
23.82 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอ
ขำยในครัง้ นี้
(2) กำรเสนอขำยต่อกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยจำนวน 7,200,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 2.65 ของ
จำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ำยได้แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้
ในกรณีท่มี หี ุ้นเหลือจำกกำรจองซื้อของกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย หุน้ ดังกล่ำวจะถูกนำไปเสนอ
ขำยต่อประชำชนตำมข้อ (1) ต่อไป
มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ
: 0.50 บำท
รำคำเสนอขำย
: 9.80 บำทต่อหุน้
มูลค่ำรวมของหุน้ ใหม่ทเ่ี สนอขำย
: 705,600,000 บำท
ระยะเวลำเสนอขำย
: ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ 25-26 และ 29 พฤศจิกำยน
2564
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์และไม่มกี ำรเสนอขำยให้กบั ผูจ้ องซื้อรำยย่อย เนื่องจำกจำนวนหุ้นทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้มจี ำนวน
จำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัวไปในวงกว้
่
ำง ทัง้ นี้ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเป็ นดังนี้

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

ประเภทนักลงทุน
เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
เสนอขำยต่อผูม้ อื อุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

จานวนหุ้น
40,500,000
13,500,000
10,800,000
7,200,000

สัดส่วนทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนของบริษทั ฯ ตำมข้อ 1.2.3 จะไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยทัง้ หมด
และสัดส่วนทีจ่ ดั สรรหุน้ ให้แก่ผลู้ งทุนของบริษทั ฯ ตำมข้อ 1.2.3 และ 1.2.4 รวมแล้วจะไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวน
หุน้ ทีเ่ สนอขำยทัง้ หมด หำกมีหุน้ เหลือจำกกำรจัดสรรและเสนอขำยให้แก่นกั ลงทุนสถำบัน ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
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และบริษทั ย่อย และกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตำมข้อ 1.2.2, 1.2.3 และ 1.2.4
ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้นำหุ้นส่วนที่เหลือทัง้ หมดไปรวมกับหุ้นที่เสนอขำยต่อบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมข้อ 1.2.1
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้
สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพือ่ ให้กำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
บุคคลตามดุลยพิ นิจของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิตบิ ุคคล
ทัวไป
่ ซึง่ รวมถึงผูท้ เ่ี ป็ นหรือเคยเป็ นลูกค้ำ หรือบุคคลทีค่ ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำ เช่น ลูกค้ำทีท่ ำกำรซือ้ ขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำ
ด้ำนวำณิชธนกิจ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหน่ วยลงทุน เป็ นต้น หรือผู้ท่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริษทั คู่ค้ำ ผู้ให้
คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูใ้ ห้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผูแ้ นะนำลูกค้ำ/ธุรกิจ เป็ นต้น ทัง้ ทีเ่ คยติดต่อ ทีต่ ดิ ต่อ
อยู่ในปั จจุบนั หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้ตดิ ต่อในอนำคตของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รวมถึงผูท้ ไ่ี ด้เข้ำร่วมฟั งกำรนำเสนอ
ข้อมูลของบริษทั ฯ และในกรณีท่เี ป็ นนิตบิ ุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบุคคล
ข้ำงต้นทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2
สำหรับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย บุคคลตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะรวมถึง
นักลงทุนสถำบันทีเ่ คยเป็ น หรือเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้องกำรชักชวนให้เป็ นลูกค้ำในอนำคตทีจ่ องซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 6.2.1 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง นักลงทุนสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษัท หลัก ทรัพย์เ พื่อเป็ นทรัพย์ส ินของตนเอง หรือ เพื่อกำรบริหำรกองทุ นส่วนบุค คลหรือเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุ น ที่จ ัด ตัง้ ขึ้น ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรประกอบธุ ร กิจ เงิน ทุ น ธุ ร กิจ หลัก ทรัพ ย์ และธุ ร กิจ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือ่ กำรฟื้ นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทัง้ นี้ นักลงทุนสถำบันจะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 เท่ำนัน้
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หมำยถึง ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ ลี กั ษณะของ
กำรอุปกำรคุณทีส่ ร้ำงประโยชน์ให้แก่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย อย่ำงชัดเจนทัง้ ในอดีต ปั จจุบนั และอนำคต ได้แก่

ส่วนที่ 3 หน้ำ 2

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1) ผู้ท่มี ีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ เช่น เจ้ำของที่ดิน สำหรับเช่ำ คู่สญ
ั ญำทำงกำรค้ำ ผู้จำหน่ ำยสินค้ำและ/หรือ
วัตถุดบิ (Supplier) ผูร้ บั จ้ำงผลิตสินค้ำ เป็ นต้น
2) ผูท้ ส่ี ร้ำงประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ เช่น ด้ำนแหล่งเงินทุน ด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรตลำด ด้ำนเทคโนโลยี เป็ น
ต้น
3) ผูใ้ ห้คำปรึกษำ/คำแนะนำในกำรดำเนินธุรกิจด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนธุรกิจ ด้ำนกำรตลำด ด้ำนบัญชีกำรเงิน ด้ำน
กำรลงทุน ด้ำนกฎหมำยและภำษีอำกร เป็ นต้น
ทัง้ นี้ ให้รวมถึงบุคคลที่นิตบิ ุคคลตำม 1) – 3) กำหนดให้ใช้สทิ ธิจองซื้อหุ้นแทนได้ โดยบุคคลดังกล่ำวจะต้องเป็ น
บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์กบั นิตบิ ุคคลตำม 1) – 3) และเป็ นบุคคลทีม่ สี ่วนร่วมในกำรสร้ำงประโยชน์แก่บริษทั ฯ เช่น
เจ้ำของ ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของนิตบิ ุคคล (รวมถึงบุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับบุคคลดังกล่ ำว ได้แก่ คู่สมรส
และบุตรของบุคคลดังกล่ำว)
โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2564 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรกำหนด
ลักษณะผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตำมรำยละเอียดข้ำงต้น และได้มอบหมำยให้ ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริหำร เป็ นผูม้ อี ำนำจในกำรพิจำรณำกำหนดรำยชือ่ ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ทีจ่ ะได้รบั กำรจัดสรรหุน้
ตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรกำหนด และมอบหมำยให้บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ทำหน้ำทีเ่ ป็ น
ผูด้ ูแลติดตำมกำรจัดสรรหุน้ ในส่วนของผูม้ อี ุปกำระคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำรำยชื่อของผูท้ ไ่ี ด้รบั
จัดสรรในส่วนนี้เข้ำข่ำยเป็ นผูม้ อี ุปกำระคุณตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมกำรบริษทั ฯ อนุมตั ขิ ำ้ งต้น
ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะต้องจองซื้อหุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมข้อ 6.2.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึง กำรจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหุน้ หรือจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลทีม่ คี วำมสัมพันธ์และผูม้ อี ุปกำรคุณเกินกว่ำอัตรำทีก่ ำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทจ.40/2557 เรื่อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซื้อหุน้ ของบริษทั ทีอ่ อก
ตรำสำรทุน บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หมำยถึง กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของ
บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน) บริษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริษทั เฮลทิเนส จำกัด
1.3 สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ที่เสนอขำยจำนวน 72,000,000 หุ้น ในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ เท่ำเทียมกับหุน้
สำมัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประกำร
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษทั ฯ จะนำหุน้ สำมัญเข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษทั ฯ ได้ย่นื
คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 24 มิถุนำยน 2564 ให้พจิ ำรณำรับ
หุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) ในฐำนะทีป่ รึกษำ
ทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ แล้ว มีควำมเห็นว่ำบริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมข้อบังคับของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญ กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และกำรเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน”ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2563 บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 17 สิงหำคม 2563
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) ยกเว้นคุณสมบัตติ ำมข้อ 4(3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยไม่ น้อยกว่ำ 300
รำย และต้องถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้จำหน่ำยหุน้ สำมัญ
ต่ อ บุ คคลตำมดุ ลยพินิจของผู้จ ดั จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ ผู้มีอุ ป กำรคุ ณ ของบริษัท ฯ และบริษัท ย่อ ย และกรรมกำร
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุน้ รำยย่อยตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
หมวด 5 กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดห้ำมผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ
ขำยหุน้ ต่อประชำชนนำหุน้ หรือหลักทรัพย์ทอ่ี ำจแปลงสภำพเป็ นหุน้ จำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้
บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำวสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้
ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำม และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำม
ขำยจำนวนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้น ของบริษัท ฯ ให้โ อนกัน ได้โ ดยเสรี และหุ้น ที่ถือ โดยคนต่ ำ งด้ำ วในขณะใดขณะหนึ่ ง ต้อ งมีจ ำนวนรวมกัน ไม่ เ กิน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของ
บริษทั ฯ เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รำยนัน้ ได้
กำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอน และได้มกี ำรส่งมอบใบหุน้ ฉบับดังกล่ำวให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ ดังกล่ำวนัน้ จะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมื่อบริษทั ฯ
ได้รบั คำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ และจะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ บริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษทั ฯ ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษทั ฯ แจ้งแก่ผยู้ น่ื คำร้องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยหุน้ ละ 9.80 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ
27.63 เท่ำ ซึง่ คำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2564 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 70.95 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 200 ล้ำนหุน้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.35 บำท และคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกับ 37.57 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำน
มำ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 272 ล้ำนหุน้ (Fully Diluted) จะ
ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.26 บำท
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4 ไตรมำสย้อนหลัง โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำ
ถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ส่วนที่ 3 หน้ำ 4

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุน้ รำยย่อยตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
หมวด 5 กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดห้ำมผูถ้ อื หุน้ ที่ถอื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ
ขำยหุน้ ต่อประชำชนนำหุน้ หรือหลักทรัพย์ทอ่ี ำจแปลงสภำพเป็ นหุน้ จำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้
บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำวสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้
ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำม และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำม
ขำยจำนวนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้
2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุ้น ของบริษัท ฯ ให้โ อนกัน ได้โ ดยเสรี และหุ้น ที่ถือ โดยคนต่ ำ งด้ำ วในขณะใดขณะหนึ่ ง ต้อ งมีจ ำนวนรวมกัน ไม่ เ กิน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของ
บริษทั ฯ เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รำยนัน้ ได้
กำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอน และได้มกี ำรส่งมอบใบหุน้ ฉบับดังกล่ำวให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ ดังกล่ำวนัน้ จะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมื่อบริษทั ฯ
ได้รบั คำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ และจะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ บริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษทั ฯ ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษทั ฯ แจ้งแก่ผยู้ น่ื คำร้องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด

3.

ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยหุน้ ละ 9.80 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ
27.63 เท่ำ ซึง่ คำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2564 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 70.95 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 200 ล้ำนหุน้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.35 บำท และคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกับ 37.57 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำน
มำ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 272 ล้ำนหุน้ (Fully Diluted) จะ
ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.26 บำท
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4 ไตรมำสย้อนหลัง โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำ
ถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ส่วนที่ 3 หน้ำ 4

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
ผูบ้ ริหำร และพนักงำนของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย แล้ว จะทำให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำย
หุน้ รำยย่อยตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด และบริษทั ฯ จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
หมวด 5 กำรห้ำมผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กี่ยวข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด บังคับใช้
ตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) กำหนดห้ำมผูถ้ อื หุน้ ที่ถอื หุน้ ก่อนวันทีบ่ ริษทั ฯ เสนอ
ขำยหุน้ ต่อประชำชนนำหุน้ หรือหลักทรัพย์ทอ่ี ำจแปลงสภำพเป็ นหุน้ จำนวนรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แล้วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้
บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำวสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำมขำยได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้
ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ำม และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้บุคคลทีถ่ ูกสังห้
่ ำมขำยสำมำรถขำยหุน้ หรือหลักทรัพย์ทถ่ี ูกสังห้
่ ำม
ขำยจำนวนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้
2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุ้น ของบริษัท ฯ ให้โ อนกัน ได้โ ดยเสรี และหุ้น ที่ถือ โดยคนต่ ำ งด้ำ วในขณะใดขณะหนึ่ ง ต้อ งมีจ ำนวนรวมกัน ไม่ เ กิน
ร้อยละ 49 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมด กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้อตั รำส่วนกำรถือหุน้ ของคนต่ำงด้ำวของ
บริษทั ฯ เกินอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ รำยนัน้ ได้
กำรโอนหุน้ ของบริษทั ฯ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลำยมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอน และได้มกี ำรส่งมอบใบหุน้ ฉบับดังกล่ำวให้แก่ผรู้ บั โอน กำรโอนหุน้ ดังกล่ำวนัน้ จะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมื่อบริษทั ฯ
ได้รบั คำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ และจะใช้ยนั กับบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ บริษทั ฯ เห็นว่ำกำรโอนหุน้ ถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษทั ฯ ลงทะเบียนกำรโอนหุน้ ภำยใน 14 วัน นับแต่
วันทีไ่ ด้รบั คำร้องขอ หำกกำรโอนหุน้ นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษทั ฯ แจ้งแก่ผยู้ น่ื คำร้องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุน้ ทีซ่ อ้ื
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด

3.

ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในครัง้ นี้ พิจำรณำจำกอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Earnings Ratio : P/E) ทัง้ นี้ รำคำหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยหุน้ ละ 9.80 บำท คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ
27.63 เท่ำ ซึง่ คำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 30
กันยำยน 2564 ซึง่ มีกำไรสุทธิเท่ำกับ 70.95 ล้ำนบำท เมื่อหำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วก่อนกำรเสนอขำย
หุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 200 ล้ำนหุน้ จะได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.35 บำท และคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ำกับ 37.57 เท่ำ เมื่อคำนวณจำกผลประกอบกำรของบริษทั ฯ ในรอบ 4 ไตรมำสทีผ่ ่ำน
มำ หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญทีอ่ อกและชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้เท่ำกับ 272 ล้ำนหุน้ (Fully Diluted) จะ
ได้กำไรสุทธิต่อหุน้ เท่ำกับ 0.26 บำท
ทัง้ นี้ อัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4 ไตรมำสย้อนหลัง โดยทีย่ งั มิได้พจิ ำรณำ
ถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต

ส่วนที่ 3 หน้ำ 4

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย จึงได้เปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั
เทียบเคียงทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั ลงทุนในธุรกิจร้ำนขำยยำ และธุ รกิจคิดค้น และพัฒนำ
ร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ ตกต่ำง
จำกธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนที่คล้ำยคลึงกับธุรกิจของบริษทั ฯ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ค้ำปลีก และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ และธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ ในระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 17 สิงหำคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

บริ ษทั

บริษทั เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ เซำท์เทิรน์
จำกัด (มหำชน) (KK)
บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด
(มหำชน) (TNP)
บริษทั อินเตอร์ ฟำร์มำ
จำกัด (มหำชน) (IP)

บริษทั เซนต์เมด จำกัด
(มหำชน) (SMD)

บริษทั เทคโนเมดิคลั
จำกัด (มหำชน) (TM)

ราคา
เฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E
(เท่า)

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค mai /
บริกำร

4.02

31.71

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค
ภำยใต้ชอ่ื "ธนพิรยิ ะ"
ธุรกิจพัฒนำ คิดค้น และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สุขภำพและนวัตกรรมควำมงำมสำหรับคน
และผลิตภัณฑ์สุขภำพสำหรับสัตว์เลีย้ งและ
ปศุสตั ว์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และ
อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ ำ จำก
ผู้ผลิตต่ำงประเทศ เพื่อจัดจำหน่ ำยให้แก่
สถำนพยำบำลในประเทศและบุคคลทัวไป
่
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และ
อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ เพื่ อ จ ำหน่ ำย
ผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ก ับ สถำนพยำบำลชัน้ น ำใน
ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ไ ด้ ร ั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ง เ ป็ น
Exclusive Distributor จำกผูผ้ ลิตชัน้ นำจำก
ต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย
ธุ ร กิจ น ำเข้ำ และจ ำหน่ ำยเครื่อ ง และชุ ด
อุปกรณ์ สำหรับกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห์
วินิจฉัย และกำรบำบัดรักษำทำงกำรแพทย์

5.62

25.57

21.76

96.97

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

14.51

23.52

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

3.56

46.00

ลักษณะการประกอบุรกิ จ

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิ จ

mai /
บริกำร
mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล
mai /
6.30
จำกัด (มหำชน)
สินค้ำอุปโภค
(WINMED)
บริโภค
ทีม่ ำ: www.setsmart
หมำยเหตุ: 1/เป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซือ้ ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ ขำย
5.

49.12

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 3 หน้ำ 5

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย จึงได้เปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั
เทียบเคียงทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึ่งประกอบธุรกิจ
ธุรกิจโดยกำรลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยปั จจุบนั ลงทุนในธุรกิจร้ำนขำยยำ และธุ รกิจคิดค้น และพัฒนำ
ร่วมกับทีมวิจยั ภำยนอก รวมทัง้ ว่ำจ้ำงผูผ้ ลิต เพื่อจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อสุขภำพ ซึง่ เป็ นธุรกิจทีแ่ ตกต่ำง
จำกธุรกิจของบริษทั จดทะเบียนอื่นๆ ในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จึงเปรียบเทียบอัตรำส่วนรำคำหุน้ ต่อกำไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะกำรประกอบธุรกิจบำงส่วนที่คล้ำยคลึงกับธุรกิจของบริษทั ฯ 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
ค้ำปลีก และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ และธุรกิจจำหน่ำยอุปกรณ์กำรแพทย์ ในระยะเวลำ 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 17 สิงหำคม 2564 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2564 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

บริ ษทั

บริษทั เคแอนด์เค
ซุปเปอร์สโตร์ เซำท์เทิรน์
จำกัด (มหำชน) (KK)
บริษทั ธนพิรยิ ะ จำกัด
(มหำชน) (TNP)
บริษทั อินเตอร์ ฟำร์มำ
จำกัด (มหำชน) (IP)

บริษทั เซนต์เมด จำกัด
(มหำชน) (SMD)

บริษทั เทคโนเมดิคลั
จำกัด (มหำชน) (TM)

ราคา
เฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E
(เท่า)

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค mai /
บริกำร

4.02

31.71

ธุรกิจค้ำปลีกและค้ำส่งสินค้ำอุปโภคบริโภค
ภำยใต้ชอ่ื "ธนพิรยิ ะ"
ธุรกิจพัฒนำ คิดค้น และจำหน่ำยผลิตภัณฑ์
สุขภำพและนวัตกรรมควำมงำมสำหรับคน
และผลิตภัณฑ์สุขภำพสำหรับสัตว์เลีย้ งและ
ปศุสตั ว์
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และ
อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ โดยน ำเข้ ำ จำก
ผู้ผลิตต่ำงประเทศ เพื่อจัดจำหน่ ำยให้แก่
สถำนพยำบำลในประเทศและบุคคลทัวไป
่
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ ำยเครื่องมือแพทย์และ
อุ ป กรณ์ ท ำงกำรแพทย์ เพื่ อ จ ำหน่ ำย
ผลิต ภัณ ฑ์ใ ห้ก ับ สถำนพยำบำลชัน้ น ำใน
ป ร ะ เ ท ศ โ ด ย ไ ด้ ร ั บ ก ำ ร แ ต่ ง ตั ้ง เ ป็ น
Exclusive Distributor จำกผูผ้ ลิตชัน้ นำจำก
ต่ำงประเทศรวมถึงประเทศไทย
ธุ ร กิจ น ำเข้ำ และจ ำหน่ ำยเครื่อ ง และชุ ด
อุปกรณ์ สำหรับกำรเก็บ กำรตรวจวิเครำะห์
วินิจฉัย และกำรบำบัดรักษำทำงกำรแพทย์

5.62

25.57

21.76

96.97

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

14.51

23.52

mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

3.56

46.00

ลักษณะการประกอบุรกิ จ

ตลาดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิ จ

mai /
บริกำร
mai /
สินค้ำอุปโภค
บริโภค

บริษทั วินเนอร์ย่ี เมดิคอล
mai /
6.30
จำกัด (มหำชน)
สินค้ำอุปโภค
(WINMED)
บริโภค
ทีม่ ำ: www.setsmart
หมำยเหตุ: 1/เป็ นรำคำหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก คำนวณโดยใช้มลู ค่ำกำรซือ้ ขำยหำรด้วยปริมำณกำรซือ้ ขำย
5.

49.12

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี

ส่วนที่ 3 หน้ำ 5

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
ผูช้ ่วยศำสตรำจำรย์เภสัชกรหญิง
อภิฤดี เหมะจุฑำ
ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ

อายุ
(ปี )
65

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท เภสัชศำสตร์
Temple University
ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

เม.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำร
และกรรมกำรอิสระ

ธ.ค. 2561 –
เม.ย. 2563

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

ก.พ. 2557 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

ชื่อบริ ษทั
บมจ. เฮลท์ลดี

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 170/2020

บจก. โคโคนิลล่ำ

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุ รกิ จ ค้ ำย ำ ย ำรั ก ษ ำโรค
เภ สั ช ภั ณ ฑ์ เค มี ภั ณ ฑ์
เครื่อ งมือ เครื่อ งมือ เครื่อ งใช้
ท ำงกำรแพ ท ย์ (จ ำห น่ ำย
อำหำรเสริม ที่เกี่ย วกับ ระบบ
ประสำทให้กบั คลินิกแพทย์)

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 1

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

อายุ
(ปี )
63

คุณวุฒิทางการศึกษา
เนติบณ
ั ฑิต
สำนักอบรมศึกษำกฎหมำย
แห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

เม.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

บมจ. เฮลท์ลดี

2550 – 2561

ผูอ้ ำนวยกำรอำวุโสสำยงำน
กฎหมำยและบริหำรงำน
กฎหมำย
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

บมจ. ธนำคำรยูโอบี

ปริญญำตรี นิตศิ ำสตร์
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 172/2020

นำงมำรยำท ธีรโตมร
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

52

ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
สำขำ กำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 172/2020

–

–

เม.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

บมจ. เฮลท์ลดี

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธนำคำรพำณิชย์

ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 2

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

อายุ
(ปี )

47

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
Wichita State University

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

–

–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

2548 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

บจก. เอ็นทีแอสเซ็ท
(ไทยแลนด์)

เม.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ
และกรรมกำรอิสระ

บมจ. เฮลท์ลดี

ปริญญำตรี สถิตปิ ระยุกต์
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 172/2020

2546 – ปั จจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ บจก. คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รี
เทล

เภสัชกรหญิงมัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำร
และประธำนกรรมกำรบริหำร
(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม)

63

ปริญญำโท เภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

58.69

มำรดำของ
เภสัชกรศุภกร
พันธุกำนนท์

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร
บมจ. เฮลท์ลดี
และประธำนกรรมกำรบริหำร

ประเภทธุรกิ จ
ที่ ป รึ ก ษำและให้ ค ำแนะน ำ
เกี่ ยวกับ กำรบริหำรงำน ด้ ำน
พำณิชย์ และอุตสำหกรรม
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุ รกิ จจ ำ ห น่ ำ ย ช ำ ก ำ แ ฟ
อำหำร เครื่ อ งดื่ ม ขนมอบ
คุ ก กี้ แ ละเครื่อ งบริโ ภคอื่ น ๆ
ประกอบกิจกำรสังเข้
่ ำอุปกรณ์
กำรท ำกำแฟเพื่อจำหน่ ำยใน
ป ระเท ศ ป ระก อบ กิ จ ก ำร
น ำเข้ำ อุ ป กรณ์ ก ำรท ำกำแฟ
เพือ่ จำหน่ำยในประเทศ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 3

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 170/2020

2552 – ปั จจุบนั กรรมกำร

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. เฮลทิเนส

ต.ค. 2561 –
ปั จจุบนั
เม.ย. 2548 –
ก.ย. 2564

กรรมกำร

บจก. สิรริ วี

กรรมกำร

บจก. ฟำร์มำซี เน็ทเวอร์ค

ก.ค. 2562 –
ก.ค. 2564

กรรมกำร

บจก. อิม่ อุ่น ฟู้ดแอนด์
เซอร์วสิ

ประเภทธุรกิ จ
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและให้เช่ำ
ห้องพัก
จ ำหน่ ำ ยเวชภั ณ ฑ์ เครื่อ งชู
ก ำ ลั ง อ ำ ห ำ ร เส ริ ม ( จ ด
ทะเบียนเลิกกิจกำรเมื่อวันที่ 7
ก .ย . 2564 แล ะส ำเร็ จ ก ำร
ช ำระบัญ ชีเมื่อ วัน ที่ 12 ต.ค.
2564)
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนอำหำรใน
ภัตตำคำรหรือร้ำนอำหำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 4

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
เภสัชกรร้อยเอกธัชพล
ชลวัฒนสกุล
กรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และรักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย IT

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
2.00
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร
บมจ. เฮลท์ลดี
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
และรักษำกำรประธำน
เจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยพัฒนำธุรกิจ
และรักษำกำรผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำย IT

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร
บจก. ไอแคร์ เฮลท์
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร
บจ. เฮลทิเนส
และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

มี.ค. 2558 –
มิ.ย. 2561

กรรมกำร

ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 170/2020

(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม)

บจ. ฟำร์แมกซ์ รีเทล
(ปั จจุบนั คือ บจ. เฮลทิเนส)

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ร้ ำ น ข ำ ย ย ำ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 5

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
เภสัชกรศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำย
ปฏิบตั กิ ำร

อายุ
(ปี )
33

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล
หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP) รุน่ ที่ 172/2020

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
32.78
บุตรของ
เภสัชกรหญิง
มัทยำ
พันธุกำนนท์

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

ชื่อบริ ษทั
บมจ. เฮลท์ลดี

(กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม)

2554 – ปั จจุบนั กรรมกำร
และประธำนเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ธ.ค. 2561 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. เฮลทิเนส

ต.ค. 2561 –
ปั จจุบนั
ก.พ. 2554 –
ปั จจุบนั

กรรมกำร

บจก. สิรริ วี

กรรมกำร

บจก. ไลฟิ กซ์

ก.ค. 2562 –
ก.ค. 2564

กรรมกำร

บจก. อิม่ อุ่น ฟู้ดแอนด์
เซอร์วสิ

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำหน่ ำ ยยำ เวชภั ณ ฑ์ เวช
สำอำง ผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจให้เช่ำอำคำรและให้เช่ำ
ห้องพัก
ธุ ร กิ จ ค้ ำ ย ำรั ก ษ ำโรค และ
ป้ อ งกัน โรค เครื่อ งเวชภัณ ฑ์
(ไม่ได้ดำเนินธุรกิจ อยุ่ระหว่ำง
พิจำรณปิ ดกิจกำร)
ธุรกิจให้บริกำรด้ำนอำหำรใน
ภัตตำคำรหรือร้ำนอำหำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 6

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
นำงอำรยำ ตันธนสิน
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สำขำ กำรเงิน
Cleveland State University

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

บมจ. เฮลท์ลดี

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. เฮลทิเนส

ม.ค. 2559 –
ธ.ค. 2561
ม.ค. 2554 –
ธ.ค. 2558

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. ภคินภวัต ดิจทิ ลั

ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
สำขำ บริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร e-learning CFO’s Refresh Course
(English Version) (มิถุนำยน 2564)
หลักสูตร e-learning CFO’s Orientation
Course (English Version) (ธันวำคม 2563)
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน่ ที่ 109/2563
หลักสูตร CFO Focus On Financial
Reporting รุน่ ที่ 7/2561

ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชีและกำรเงิน บจก. ภคินภวัต

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจขำยส่งเครือ่ งสำอำง
ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ แ ล ะ
เวชภั ณ ฑ์ ต่ ำ งๆ และให้ เ ช่ ำ
อำคำร – ค้ำปลีก,ค้ำส่ง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 7

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

อายุ
(ปี )
43

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำตรี บัญชี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

มิ.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

บมจ. เฮลท์ลดี

มิ.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

มิ.ย. 2563 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชี

บจก. เฮลทิเนส

2560 – 2562

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

บมจ. บี-52 แคปปิ ตอล

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
1) ธุ ร กิ จ จั ด จ ำหน่ ำยสิ น ค้ ำ
อุ ป โภ ค -บ ริ โ ภ ค โด ย ก ำร
เชื่อมโยงเครือข่ำย Consumer
Products
Distribution
Network จำกทัวทุ
่ กจังหวัดใน
ประเทศไทยเข้ำไว้ดว้ ยกัน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 8

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

นำงสำวทำทิม ประกิตนนทกำร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

อายุ
(ปี )

50

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

–

–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2554 – 2560

ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี

ต.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

2 ) ธุ ร กิ จ พ ำ ณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิ กส์ (e-commerce
business) ซึ่ ง รวมถึ ง กำรซื้ อ
ขำยสินค้ำและบริกำรออนไลน์
ภ ำ ย ใ ต้ e-paltform ชื่ อ
abcpoint และกำรให้ บ ริก ำร
เป็ น ตั ว แ ท น ช ำระเงิ น (ePayment collection service)
ผ่ ำ น WeChat Pay แ ล ะ
Alipay และ
3 ) ล ง ทุ น ใ น ธุ ร กิ จ
อสังหำริมทรัพย์
บจก. ทีจดี ี ออโตเมติก ดอร์ส ธุ ร กิ จ ผลิ ต ป ระตู ห น้ ำต่ ำ ง
กรอบประตู หน้ ำ ต่ ำ ง ประตู
ใ ห ญ่ แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
คล้ำยกัน
บมจ. เฮลท์ลดี
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 9

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

2554 – ปั จจุบนั ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

นำงสำวบุษกร อำพันขำว
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล

50

ปริญญำตรี รัฐศำสตร์
สำขำ บริหำรรัฐกิจ
มหำวิทยำลัยรำมคำแหง

–

–

ชื่อบริ ษทั
บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ต.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกำรเงิน

บจก. เฮลทิเนส

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล

บมจ. เฮลท์ลดี

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ประเภทธุรกิ จ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 10

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

เภสัชกรภณธัท ทองสุกมำก
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำรสำขำ

อายุ
(ปี )

33

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยมหิดล

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

–

–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยพัฒนำบุคคล

บจก. เฮลทิเนส

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ก.ย. 2560 –
ธ.ค. 2561
เม.ย. 2557 –
ส.ค.2560
ต.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ม.ค. 2553 –
ปั จจุบนั

ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิ จ

คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล บจก. พีเคพีดบั บลิว แอสเสท ธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น
กรุ๊ป
ผูจ้ ดั กำรแผนกทรัพยำกรบุคคล บจก. เอสจีที เซอร์วสิ
ธุรกิจขำยส่งปุ๋ ยและเคมีภณ
ั ฑ์
(ประเทศไทย)
ทำงกำรเกษตร
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร
บมจ. เฮลท์ลดี
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ

ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 11

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
เภสัชกรหญิงภัทรวรรณ
ศิรพิ งษ์วไิ ล
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยส่งเสริมกำรตลำด
และส่งเสริมกำรขำย

อายุ
(ปี )
44

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
–

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ต.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยส่งเสริม
กำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย

บมจ. เฮลท์ลดี

มี.ค. 2558 –
ก.ย. 2562

ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยส่งเสริม
กำรตลำดและส่งเสริมกำรขำย

บจ. ฟำร์แมกซ์ รีเทล
(ปั จจุบนั คือ บจ. เฮลทิเนส)

ปริญญำตรี เภสัชศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ร้ ำ น ข ำ ย ย ำ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ

* หมำยเหตุ : รวมกำรถือหุน้ ของบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 12

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
2.

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริ ษทั ฯ

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง
นำงอำรยำ ตันธนสิน
ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

อายุ
(ปี )
51

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ
สำขำ กำรเงิน
Cleveland State University

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร
–
-

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน
และเลขำนุกำรบริษทั ฯ

บมจ. เฮลท์ลดี

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. ไอแคร์ เฮลท์

ม.ค. 2562 –
ปั จจุบนั

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. เฮลทิเนส

ม.ค. 2559 –
ธ.ค. 2561

ประธำนเจ้ำหน้ำทีฝ่ ่ ำยกำรเงิน

บจก. ภคินภวัต ดิจทิ ลั

ปริญญำตรี พำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี
สำขำ บริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
หลักสูตร e-learning CFO’s Refresh Course
(English Version) (มิถุนำยน 2564)
หลักสูตร e-learning CFO’s Orientation
Course (English Version) (ธันวำคม 2563)
หลักสูตร Company Secretary Program
(CSP) รุน่ ที่ 109/2563
หลักสูตร CFO Focus On Financial
Reporting รุน่ ที่ 7/2561

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ ล ง ทุ น ใน บ ริ ษั ท อื่ น
( Holding Company) ซึ่ ง
ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ร้ ำ นขำยยำ
จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ เว ช ภั ณ ฑ์
เวชส ำอำง ผลิต ภัณ ฑ์อำหำร
เสริม อุปกรณ์ กำรแพทย์ และ
ผลิต ภัณ ฑ์ เพื่อสุ ข ภำพต่ ำ งๆ
และคิดค้น และพัฒนำร่วมกับ
ที ม วิ จ ั ย ภ ำย น อ ก รวม ทั ้ ง
ว่ำจ้ำงผู้ผลิต เพื่อจัดจำหน่ ำย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจร้ำนขำยยำ จำหน่ ำยยำ
เ ว ช ภั ณ ฑ์ เ ว ช ส ำ อ ำ ง
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำ ห ำ ร เส ริ ม
อุ ป ก ร ณ์ ก ำ ร แ พ ท ย์ แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภำพต่ำงๆ
คิดค้น และพัฒ นำร่วมกับ ทีม
วิจ ัย ภำยนอก รวมทัง้ ว่ ำ จ้ำ ง
ผู้ ผ ลิ ต เพื่ อ จั ด จ ำ ห น่ ำ ย
ผลิตภัณ ฑ์และนวัตกรรมเพื่อ
สุขภำพ
ธุรกิจขำยส่งเครือ่ งสำอำง

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 13

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ชื่อ–สกุล/ตาแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการถือ
ทางครอบครัว
หุ้นในบริ ษทั ฯ
ระหว่าง
(30/9/2564)*
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลา
ม.ค. 2554 –
ธ.ค. 2558

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั

ผูจ้ ดั กำรแผนกบัญชีและกำรเงิน บจก. ภคินภวัต

ประเภทธุรกิ จ
ธุ ร กิ จ จ ำ ห น่ ำ ย ย ำ แ ล ะ
เวชภั ณ ฑ์ ต่ ำ งๆ และให้ เ ช่ ำ
อำคำร – ค้ำปลีก,ค้ำส่ง

หน้ าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริ ษทั ฯ
1. จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำรบริษทั หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ รำยงำนกำร
ประชุมผูถ้ อื หุน้
2. จัดทำระบบกำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทัง้ ดูแลให้มกี ำรเก็บรักษำเอกสำรหรือหลักฐำนดังกล่ำวให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้
ในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี นับแต่วนั ทีม่ กี ำรจัดทำเอกสำรหรือข้อมูลดังกล่ำว
(1) ข้อมูลประกอบกำรขอมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) งบกำรเงินและรำยงำนเกีย่ วกับฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษทั หรือรำยงำนอื่นใดทีต่ อ้ งเปิ ดเผยตำมทีก่ ฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด
(3) ควำมเห็นของบริษทั เมือ่ ผูท้ ำคำเสนอซือ้ หุน้ ของบริษทั จำกผูถ้ อื หุน้ เป็ นกำรทัวไป
่
(4) ข้อมูลหรือรำยงำนอื่นใดเกีย่ วกับกิจกำรทีบ่ ริษทั จัดทำขึน้ เพือ่ เผยแพร่ต่อผูถ้ อื หุน้ หรือประชำชนทัวไปตำมที
่
ค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุ นกำหนด
กำรเก็บรักษำเอกสำรและหลักฐำนข้ำงต้น ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรักษำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือเก็บทีส่ ำมำรถเรียดดูได้โดยไม่มกี ำรเปลีย่ นแปลงข้อควำมระบบอื่น
3. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียทีร่ ำยงำนโดยกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ ริหำร และจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียซึง่ จัดทำโดยกรรมกำรบริษทั และผูบ้ ริหำรให้ประธำนกรรมกำรบริษทั และ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบฯ ทรำบภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รำยงำนนัน้
4. ให้คำแนะนำเบือ้ งต้นเกีย่ วกับข้อกฎหมำย และระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ของบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ต้องกำรทรำบ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่ นแปลงข้อกำหนด และกฎหมำยทีม่ นี ยั สำคัญให้
คณะกรรมกำรบริษทั รับทรำบ
5. จัดกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และข้อพึงปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
6. บันทึกรำยงำนกำรประชุมผูถ้ อื หุน้ และกำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั รวมทัง้ ติดตำมให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ และทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั
7. ดูแลให้มกี ำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศในส่วนทีร่ บั ผิดชอบต่อหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทั และกำรดำเนินกำรอื่นใดให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และ/หรือตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด และ/หรือตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทั
9. ดำเนินกำรอื่นใดตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
4.

รายละเอียดการดารงตาแหน่ งของผูบ้ ริ หารและผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายชื่อ

ผศ.ภญ.อภิฤดี เหมะจุฑำ
นำงสำวอัมไพวรรณ ลิม้ ประภัสสร
นำยธนำศักดิ ์ กุลรัตนรักษ์
นำงมำรยำท ธีรโตมร
ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
ภก.ศุกภร พันธุกำนนท์
นำงอำรยำ ตันธนสิน
นำงสำวจริยำ ขวัญเจริญ
นำงสำวบุษกร อำพันขำว
ภญ.ภัทรวรรณ ศิรพิ งษ์วไิ ล
ภก.ภณธัท ทองสุกมำก
หมำยเหตุ :
C = ประธำนกรรมกำร

ตาแหน่ งในบริษทั ฯ
C

1
/

2

ตาแหน่ งในบริษทั ที่เกี่ยวข้อง
3

4

5

/, AC
/, AC

M

/, AC

/

/, //

/

/, //, M
/, //, M

/

/

/, //, M

M
M
M
M
/ = กรรมกำร

// = กรรมกำรบริหำร

บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง :
1.
บริษทั โคโคนิลล่ำ จำกัด
2.
บริษทั ไลฟิ กซ์ จำกัด
3.
บริษทั คอฟฟี่ คอนเซ็บต์ รีเทล จำกัด
4.
บริษทั สิรริ วี จำกัด
5.
บริษทั เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดกรรมการของบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
1. ภญ.มัทยำ พันธุกำนนท์
2. ภก.ศุภกร พันธุกำนนท์
3. ภก.ร.อ.ธัชพล ชลวัฒนสกุล
หมำยเหตุ :
/ = กรรมกำร

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
บริ ษทั เฮลทิ เนส จากัด
/, AD
/, AD
/, AD
/, AD
/, AD, CEO
/, AD, CEO
AD = กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำม
CEO = ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของกลุ่มบริ ษทั ฯ
หัวข้อ
รายละเอียด
ผูต้ รวจสอบภำยใน
บริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด
หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน นำงสำววรรณวิมล จองสุรยี ภำส
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
- ปริญญำโท ทำงบริหำรธุรกิจสำหรับนักบริหำร คณะบริหำรธุรกิจ 2563
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
- ปริญญำตรี หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สำขำกำรบัญชี 2549 มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประสบกำรณ์ทำงำน
2556 - ปั จจุบนั : กรรมกำรบริหำร , บริษทั พีแอนด์แอล ไอที ออดิท จำกัด
2549 - ปั จจุบนั : รองประธำน ฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร, กลุ่มบริษทั พีแอนด์แอล (บริษทั พีแอนด์แอล
คอร์ปอเรชันจ
่ ำกัด และบริษทั พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด)
กำรฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง
- วุฒบิ ตั รด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภำ
วิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- ประกำศนียบัตรผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (CPIAT) : สมำคมผูต้ รวจสอบภำยใน
แห่งประเทศไทย (สตท.)
- โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรียมตัวเป็ นผูต้ รวจสอบภำยในรับอนุ ญำตสำกล
(Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) : จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- How to Setting Modern Audit Plan By Audit Criteria สมำคมผู้ ต รวจสอบภำยในแห่ ง
ประเทศไทย (IIAT)
- กำรตรวจสอบและข้อควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกิจกำรใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล
ข้อมูล รุน่ ที่ 2/2561 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (TFAC)
- กำรตรวจสอบภำยในแบบบูรณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 สภำวิชำชีพบัญชี ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ (TFAC)
- หลัก สูต รประกำศนี ย บัต ร Business Management for Internal Audit ในยุ ค Digital 4.0
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- “COSO 2014” สมำคมผูต้ รวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย
- COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยใน (ADVANCED COURSE) รุน่ ที่ 2/61
สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (TFAC)
หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบ
- ปฏิบตั งิ ำนและควบคุมงำนตรวจสอบในสำนักงำนให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
- ประสำนงำนกับผูบ้ ริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ
- จัดทำ Audit Plan ในสำยงำนทีร่ บั ผิดชอบ
- จัดทำหรือสอบทำน Audit Program ให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
- สอบทำนควำมเพียงพอ ครบถ้วนของหลักฐำนทีอ่ ำ้ งอิงในรำยงำน
- จัดทำหรือสอบทำนร่ำงรำยงำนกำรตรวจสอบให้เป็ นไปตำมมำตรฐำน
- ปฏิ บ ั ติ ง ำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรตรว จสอบภำยใน ตำมที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมำยจำ ก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 31 มีนำคม 2564
และ
รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน)
(1) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือ
หุ ้นรวม งบกาไรขาดทุนรวม งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาหรับงวดสามเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูลทางการเงินเฉพาะของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) เช่นเดียวกัน ซึ่ ง
ผูบ้ ริ ห ารของกิ จ การเป็ นผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในการจัด ท าและน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่างกาลเหล่ านี้ ตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้
ข้อสรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ และวิธีการสอบ
ทานอื่ น การสอบทานนี้ มี ข อบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ท าให้ ข ้าพเจ้าไม่
สามารถได้ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ ง
ไม่ได้แสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

(3) ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885
สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหานคร
14 พฤษภาคม 2564

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น
- กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
- กิจการอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่ น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่ นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

3

19,732,166.77

34,845,848.67

2,579,529.90

908,260.23

2.1
4
5
6

4,975.00
9,815,479.17
130,464,330.33
8,345,345.38
168,362,296.65

35,650.00
13,472,427.09
130,959,940.70
6,208,578.20
185,522,444.66

1,389,276.41
19,675.89
7,917,453.05
11,905,935.25

1,361,664.46
44,623.71
5,853,808.82
8,168,357.22

7
8
10
9
17.3

74,049,080.85
113,288,093.24
7,618,597.35
1,181,378.36

75,578,326.57
117,159,286.89
7,342,753.19
1,131,936.16

114,276,287.18
2,704,670.53
5,130,382.83
253,939.85
270,418.60

115,382,106.25
2,670,681.39
5,411,243.20
254,663.35
246,853.00

2.2

1,774,563.00
9,716,890.94
395,513.75
374,791.78
208,398,909.27
376,761,205.92

1,774,563.00
9,080,831.25
231,579.37
374,791.78
212,674,068.21
398,196,512.87

484,650.00
7,800.00
395,513.75
123,523,662.74
135,429,597.99

484,650.00
7,800.00
231,579.37
124,689,576.56
132,857,933.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-1-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

31 มีนาคม 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12

33,209,544.22

24,000,000.00

-

-

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น
- กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน

2.3

186,370.64

175,050.08

17,265.84

761,102.80

- กิจการอื่ น

13

84,312,605.22

107,572,500.42

3,291,488.36

3,113,640.37

ส่วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ ง11ปี

11,666,739.16

11,297,917.09

1,081,857.58

1,070,017.84

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี 15
2.4
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
อื่ นๆ
14
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
11
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
15
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนัก16
งาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

5,732,484.12
-

5,828,457.12
-

5,062,773.98

11,420,149.79
3,010,942.82
149,538,835.97

8,499,679.55
9,464,318.60
166,837,922.86

1,614,225.56
11,067,611.32

3,781,578.05
8,726,339.06

94,398,561.63
2,067,496.64
4,217,853.05
1,182,500.00
101,866,411.32
251,405,247.29

97,783,470.60
3,470,984.20
3,970,642.04
1,164,500.00
106,389,596.84
273,227,519.70

4,184,505.37
1,352,093.00
3,000.00
5,539,598.37
16,607,209.69

4,459,450.38
1,234,265.00
2,500.00
5,696,215.38
14,422,554.44

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

-

ลงชื่ อ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-2-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 มีนาคม 2564
31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท - หุ ้นสามัญ 272,000,000 หุ ้น 136,000,000.00
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ ้น
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมองค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่สอบทานแล้ว)

136,000,000.00

136,000,000.00

136,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

3,956,542.43

3,034,773.46

3,956,542.43

3,034,773.46

6,500,000.00
8,365,587.10
6,533,829.10
125,355,958.63
376,761,205.92

5,720,073.95
9,680,316.66
6,533,829.10
124,968,993.17
398,196,512.87

14,865,845.87
118,822,388.30
135,429,597.99

15,400,605.88
118,435,379.34
132,857,933.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-3-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

บาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่ นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวม
ส่วนเกินทุนจาก
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
การรวมธุรกิจ
องค์ประกอบอื่ น
ภายใต้การควบคุม
ของ
ส่วนของบริ ษทั
เดียวกัน
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

80,000,000.00

-

-

21,559,835.72

6,533,829.10

6,533,829.10

108,093,664.82

108,093,664.82

80,000,000.00

-

-

22,874,660.69
44,434,496.41

6,533,829.10

6,533,829.10

22,874,660.69
130,968,325.51

22,874,660.69
130,968,325.51

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

100,000,000.00

3,034,773.46

5,720,073.95

9,680,316.66

6,533,829.10

6,533,829.10

124,968,993.17

124,968,993.17

100,000,000.00

921,768.97
3,956,542.43

779,926.05
6,500,000.00

(1,701,695.02)
(14,000,043.50)
14,387,008.96
8,365,587.10

6,533,829.10

6,533,829.10

(14,000,043.50)
14,387,008.96
125,355,958.63

(14,000,043.50)
14,387,008.96
125,355,958.63

19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-4-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

80,000,000.00

-

21,559,835.72

101,559,835.72

80,000,000.00

-

22,874,660.69
44,434,496.41

22,874,660.69
124,434,496.41

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือ
สารองตามกฎหมาย
ปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

100,000,000.00

3,034,773.46

15,400,605.88

118,435,379.34

100,000,000.00

921,768.97
3,956,542.43

(921,768.97)
(14,000,000.00)
14,387,008.96
14,865,845.87

(14,000,000.00)
14,387,008.96
118,822,388.30

19
20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-5-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ บริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่ นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

7
17.2

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563

255,780,641.15
-

305,914,796.39
-

6,933,476.24

6,358,422.47

2,944,240.41
258,724,881.56

62,003.08
2,779,931.37
308,756,730.84

42,836.57
6,976,312.81

28,200.00
6,386,622.47

198,812,288.07
27,130,813.98
13,838,348.51
1,467,384.28
241,248,834.84

237,030,224.57
30,057,557.62
11,048,897.86
1,972,592.24
280,109,272.29

3,165,362.65
2,356,375.52
122,768.71
5,644,506.88

2,000,565.42
2,593,690.94
71,324.62
4,665,580.98

17,476,046.72
3,089,037.76
14,387,008.96

28,647,458.55
5,772,797.86
22,874,660.69

13,031,637.43
14,363,443.36
(23,565.60)
14,387,008.96

21,461,796.75
23,182,838.24
308,177.55
22,874,660.69

14,387,008.96
14,387,008.96

22,874,660.69
22,874,660.69

14,387,008.96
14,387,008.96

22,874,660.69
22,874,660.69

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ…………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-6-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

14,387,008.96
-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

22,874,660.69
-

14,387,008.96

22,874,660.69

-

-

14,387,008.96

22,874,660.69

14,387,008.96

22,874,660.69

14,387,008.96
14,387,008.96

22,874,660.69
22,874,660.69

14,387,008.96
14,387,008.96

22,874,660.69
22,874,660.69

0.07
200,000,000.00

0.14
160,000,000.00

0.07
200,000,000.00

0.14
160,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(กาไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากสิ นค้าสูญหายและเสื่ อมสภาพ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563

14,387,008.96

22,874,660.69

14,387,008.96

22,874,660.69

1,770,755.90
3,655,081.38
263,647.03
24,022.94
(39,150.92)
57,200.39
247,211.00
1,467,384.28
3,089,037.76

1,542,353.06
4,476,245.11
217,981.57
603,274.81
203,946.01
(62,003.08)
1,972,592.24
5,772,797.86

79,590.86
280,860.37
14,323.50
117,828.00
(13,031,637.43)
122,768.71
(23,565.60)

2,395.97
283,981.05
103,896.00
(21,461,796.75)
71,324.62
308,177.55

24,922,198.72

37,601,848.27

1,947,177.37

2,182,639.13

3,687,622.92
438,409.98
(2,136,767.18)
(636,059.69)

(1,117,785.39)
8,420,780.09
1,266,481.54
(108,719.60)

(2,664.13)
(2,063,644.23)
-

(967,044.37)
(2,166.11)
-

(23,248,574.64)
(6,453,376.79)
18,000.00
(3,408,546.68)
(381,944.10)
(3,790,490.78)

402,180.64
82,481.85
181,000.00
46,728,267.40
39,671.22
46,767,938.62

(565,988.97)
(2,167,352.49)
500.00
(2,851,972.45)
(163,934.38)
(3,015,906.83)

(106,410.45)
166,986.03
1,500.00
1,275,504.23
(163,934.38)
1,111,569.85
/..2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สำหรับสำมเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 มีนาคม 2564
31 มีนาคม 2563

(693,628.42)
13,084.11
(124,479.00)
(805,023.31)

(1,372,579.42)
(168,000.00)
62,003.08
(1,478,576.34)

(113,580.00)
(13,600.00)
(127,180.00)

(3,600.00)
(3,600.00)

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ
-เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลรับ
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

9,107,399.70
(1,499,460.56)
(2,760,823.69)
(14,000,043.50)
(1,365,239.76)
(10,518,167.81)

(18,138,112.26)
(3,032,638.43)
(3,295,909.60)
(1,972,592.24)
(26,439,252.53)

5,000,000.00
(263,105.27)
14,137,456.50
(14,000,000.00)
(59,994.73)
4,814,356.50

(251,775.38)
(71,324.62)
(323,100.00)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(15,113,681.90)
34,845,848.67
19,732,166.77

18,850,109.75
27,425,960.69
46,276,070.44

1,671,269.67
908,260.23
2,579,529.90

784,869.85
733,321.83
1,518,191.68

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น

255,263.21
(255,263.21)

-

-

-

(415,011.19)
415,011.19

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ …………………………….................……… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………….....................………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-9-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่
28 ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำ
ซึ่ งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณ
กำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ยกเว้น ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ยกเลิกกำรใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) สำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในปี 2563 เนื่องจำกสิ้ นสุ ดระยะเวลำ
กำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนซึ่งกำรยกเลิกกำรถือปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ฉบับที่ 34 เรื่ องงบกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริ ษทั ฯ เลือก
นำเสนองบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ทั ฯ ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น งบกำไร
ขำดทุ น งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด ในรู ป แบบ
เช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ เป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอ
ครั้งล่ำสุ ด โดยเน้นกำรให้ขอ้ มูลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคย
นำเสนอรำยงำนไปแล้ว ดังนั้นผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ควบคู่ไปกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริ ษทั ฯ ได้รวมงบกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย หลังจำกได้ตดั ยอด
คงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญออกแล้ว
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ จัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี รอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำวมำถื อ ปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ

1.4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ

2. รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มี รำยกำรบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นตำมปกติธุรกิ จ โดยรำยกำร
ดังกล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันสำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำด
ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รำยกำรบัญ ชี และรำยกำรค้ำ ที่ มี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และบุ ค คลที่
เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มี
ดังนี้
2.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด
ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)

รวม
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

4,975.00
4,975.00

35,650.00
35,650.00

1,389,276.41
1,389,276.41

1,361,664.46
1,361,664.46

4,975.00

35,650.00

1,389,276.41

1,361,664.46
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,389,276.41
1,361,664.46
4,975.00
35,650.00
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สุ ทธิ
4,975.00
35,650.00
1,389,276.41
1,361,664.46
2.2 เงินมัดจำสัญญำเช่ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำสัญญำเช่ ำจำนวนดังกล่ำว เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ ำอำคำรและที่ต้ งั สำขำ(ร้ำนขำยยำ) ที่จ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้ น จำนวน 8 สัญญำ
2.3 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม

31 มีนำคม 2564
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
รวม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

31 ธันวำคม 2563

31 มีนำคม 2564

31 ธันวำคม 2563

100,596.00
85,774.64
186,370.64

100,596.00
74,454.08
175,050.08

17,265.84
17,265.84

571,273.00
177,620.00
12,209.80
761,102.80

186,370.64

175,050.08

17,265.84

761,102.80
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
2.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม

เพิ่มขึ้น

-

นโยบำยกำรคิด

31 มีนำคม 2564 ต้นทุนกูย้ มื ระหว่ำงกัน

ลดลง

5,000,000.00
62,773.98
5,062,773.98

-

5.875%

5,000,000.00
62,773.98
5,062,773.98

2.5 รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสุดวันที่
31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2563
บริษัทย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*
ค่ำสำธำรณูปโภค
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้นสุดวันที่
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

-

-

6,933,476.24
40,500.00
62,773.98

6,344,922.47
40,500.00
-

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

67,228.04
1,393,938.00
195,972.06

45,981.32
69,362.58
1,393,938.00
296,815.40

484,650.00
35,912.80

484,650.00
103,745.00

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน

380,625.00

62,003.08
380,625.00

-

-

รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมสัญญำ

*ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่ ได้แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนในบัญชีค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์ของสิ ทธิ กำรใช้ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ

- 13 -

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดื อน โบนัส ค่ำเบี้ยประกันชี วิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมกำร เป็ นต้น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรมีรำยกำรดังนี้ :
บำท

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2564 31 มีนำคม 2563

3,536,965.00
2,356,820.00
5,893,785.00

2,797,483.00
936,653.00
3,734,136.00

3,116,119.50
2,120,092.00
5,236,211.50

2,355,810.00
747,988.00
3,103,798.00

กิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกันมีดงั นี้
ร้อยละกำรถือหุน้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน

ณ 31 มีค 64 ณ 31 ธค 63

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิต ภัณฑ์เพื่อกำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

100.00

100.00

ประเทศไทย

100.00

100.00

บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด*

คลินิกเวชกรรม

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กิจกำรภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

ประเทศไทย

-

-

ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์

มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมกำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :

ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขภำพ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
นำยศุภกร พันธุกำนนท์

กรรมกำร
กรรมกำร

* ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ จำนวน 1 คน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั 9801 กรุ๊ ป(ไทยแลนด์) จำกัดและได้ขำยหุน้ ทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
บำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
1,906,799.62
3,736,045.57
17,825,367.15
31,109,803.10
19,732,166.77
34,845,848.67

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
2,579,529.90
908,260.23
2,579,529.90
908,260.23

4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
1,620,179.73
1,769,366.93
หัก:ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำระยะสั้น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่น

1,620,179.73

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-

4,382,533.17
1,065,377.75
581,511.07
2,165,877.45
8,195,299.44

6,859,162.90
600,737.02
1,084,484.00
3,318,453.02
11,862,836.94

19,675.89
19,675.89

44,623.71
44,623.71

9,815,479.17

13,472,427.09

19,675.89

44,623.71
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 -12 เดือน
-เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ– กิจกำรอื่น
หัก:ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

1,460,402.95
159,776.78
1,620,179.73

1,421,771.65
61,818.50
126,000.00
159,776.78
1,769,366.93

-

-

1,620,179.73

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-

5. สินค้าคงเหลือ สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ ประกอบด้วย
บำท

ยำและผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
สิ นค้ำสุ ขภำพสำหรับภำยนอกร่ ำงกำย
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
สิ นค้ำบริ โภค
สิ นค้ำรอทำลำย
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัย
สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
83,217,300.79
83,276,203.70
27,499,389.36
13,802,090.18
14,754,146.29
30,059,353.20
4,395,136.68
3,156,235.75
1,689,037.79
1,689,037.79
598,357.21
666,057.87
132,153,368.12
132,648,978.49
(1,689,037.79)
(1,689,037.79)
130,464,330.33
130,959,940.70
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งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
6. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ภำษีซ้ือไม่ถึงกำหนด
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรออกหุน้ สำมัญ*
รวม

34,556.87
4,490,788.51
3,820,000.00
8,345,345.38

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

345,703.52
4,102,874.68
1,760,000.00
6,208,578.20

4,097,453.05
3,820,000.00
7,917,453.05

95,839.18
3,997,969.64
1,760,000.00
5,853,808.82

*รำยกำรที่เกี่ยวกับทุนซึ่งจะนำมำหักออกจำกส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อเกิดกำรกระจำยหุน้
7. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ประกอบด้ วย
ทุนชำระแล้ว
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
= รวมเงินลงทุนในบริษัท
Z==

สัดส่ วนเงินลงทุน
31-มี.ค. 31-ธ.ค.

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
(เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน) (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย)
31-มี.ค.
31-ธ.ค.
31-มี.ค.
31-ธ.ค.

31-มี.ค.

31-ธ.ค.

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

65

65

100

100

65.00

65.00

86.55

89.15

35

35

100

100

35.00

35.00

27.73

26.23

114.28

115.38

100.00
100.00
ย่อย
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
วิธีส่วนได้เสี ย
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
115,382,106.25
102,645,863.50
20,000,000.00
13,031,637.43
51,936,027.48

ยอดยกมำ
เพิม่ ทุน
เพิ่มขึ้นจำกส่ วนแบ่งกำไรในบริ ษทั ร่ วม
ลดลงจำกเงินปันผล
ยอดยกไป

(14,137,456.50)
114,276,287.18
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(59,199,784.73)
115,382,106.25

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุ ทธิประกอบด้วย

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

อำคำร

ส่ วนปรับปรุ ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

บำท
งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์สำนักงำน

เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่ อง
และอุปกรณ์
ตกแต่ง

รวม

8,176,160.00
8,176,160.00

14,953,223.46
14,953,223.46

46,224,285.18
3,836,534.04
50,060,819.22

8,462,952.77
121,790.10
47,002.81
8,631,745.68

4,095,700.93
47,663.55
(36,915.89)
4,106,448.59

4,676,127.15
430,830.00
(596,146.68)
4,510,810.47

10,795,097.95
93,344.77
(50,683.29)
(3,840,541.51)
6,997,217.92

97,383,547.44
693,628.42
(87,599.18)
(553,151.34)
97,436,425.34

-

(3,569,938.27)
(184,354.75)
(3,754,293.02)

(7,777,170.51)
(617,187.55)
(421,767.96)
(8,816,126.02)

(3,326,375.86)
(393,208.61)
26,033.32
(3,693,551.15)

(3,616,039.60)
(37,418.64)
36,914.89
(3,616,543.35)

(1,331,430.77)
(199,502.06)
125,018.63
(1,405,914.20)

(2,184,265.86)
(339,084.29)
13,578.24
408,855.16
(2,100,916.75)

(21,805,220.87)
(1,770,755.90)
50,493.13
138,139.15
(23,387,344.49)

8,176,160.00
8,176,160.00

11,383,285.19
11,198,930.44

38,447,114.67
41,244,693.20

5,136,576.91
4,938,194.53

479,661.33
489,905.24

3,344,696.38
3,104,895.27

8,610,832.09
4,896,301.17

75,578,326.57
74,049,080.85
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

อุปกรณ์
สำนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และ ส่ วนปรับปรุ ง
และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

368,396.86
368,396.86

439,076.46
113,580.00
552,656.46

326,170.53
326,170.53

1,631,900.20
1,631,900.20

2,765,544.05
113,580.00

(26,068.25)
(18,167.45)
(44,235.70)

(40,715.14)
(25,218.97)
(65,934.11)

(21,168.22)
(16,085.12)
(37,253.34)

(6,911.05)
(20,119.32)
(27,030.37)

(94,862.66)
(79,590.86)
(174,453.52)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

342,328.61
324,161.16

398,361.32
486,722.35

305,002.31
288,917.19

1,624,989.15
1,604,869.83

2,670,681.39
2,704,670.53

-

2,879,124.05

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และวันที่ 31 มีนำคม 2563 แสดงไว้ในกำรคำนวณกำไร
ขำดทุนดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
ต้นทุนค่ำบริ หำรจัดกำร
45,338.29
1,968.65
45,338.29
1,968.65
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
597,068.23
511,580.83
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
1,128,349.38
1,028,803.58
34,252.57
427.32
รวม
1,770,755.90
1,542,353.06
79,590.86
2,395.97
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
9.

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
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งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

13,904,617.48
124,480.00
553,150.34
14,582,247.82

283,800.00
13,600.00
297,400.00

(6,561,864.29)
(263,647.03)
(138,139.15)
(6,963,650.47)

(29,136.65)
(14,323.50)
(43,460.15)

7,342,753.19
7,618,597.35

254,663.35
253,939.85

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
10.

สินทรัพย์สิทธิการใช้
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ได้แสดงแยกต่ำงหำกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

133,802,745.13

6,553,408.74

1,669,767.28

-

ลดลง (หมดสัญญำ)

(2,987,502.65)

-

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

132,485,009.76

6,553,408.74

(16,643,458.24)

(1,142,165.54)

(3,655,081.38)

(280,860.37)

1,101,623.10

-

(19,196,916.52)

(1,423,025.91)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

117,159,286.89

5,411,243.20

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564

113,288,093.24

5,130,382.83

เพิ่มขึ้น

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง (หมดสัญญำ)
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
11.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีเจ้ำหนี้ สัญญำเช่ำ ซึ่ งประกอบด้วยสัญญำเช่ำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง จำนวน 27 สัญญำ สำหรับใช้ในกำรดำเนิ น
ธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน ระหว่ำง 20 - 156 งวด
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
135,453,161.91

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
6,138,900.00

(26,371,774.22)

(609,431.78)

109,081,387.69

5,529,468.22

1,888,243.32

-

(218,476.04)

-

1,195,188.55

59,994.73

หัก เงินจ่ำยชำระ

(3,956,012.24)

(323,100.00)

หัก ยกเลิกสัญญำ

(1,925,030.49)

-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

106,065,300.79

5,266,362.95

(11,666,739.16)

(1,081,857.58)

94,398,561.63

4,184,505.37

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงงวด :
บวก หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตดั จ่ำย

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ สุ ทธิ

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 แสดงได้
ดังนี้
บำท

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
3,655,081.37
4,476,245.11
280,860.37
283,981.05
1,195,188.55
1,318,263.83
59,994.73
71,324.62
145,083.05
40,048.00
5,035,400.98
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19,020.00
5,813,528.94

9,300.00
350,155.11

9,300.00
364,605.67

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
รำยละเอี ย ดของจ ำนวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ำยช ำระของหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ในงบกำรเงิ น เฉพำะบริ ษ ัท ณ วัน ที่ 31 มี น ำคม 2564 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
หนี้สินสุ ทธิ
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย หนี้สินสุ ทธิ
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
16,110,684.75
(4,443,945.59) 11,666,739.16 15,882,348.84 (4,584,431.75) 11,297,917.09
เกินหนึ่งปี
114,894,708.14
(20,496,146.51) 94,398,561.63 119,570,813.07 (21,787,342.47) 97,783,470.60
131,005,392.89
(24,940,092.10) 106,065,300.79 135,453,161.91 (26,371,774.22) 109,081,387.69
รวม
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
รวม
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
1,292,400.00

31 มีนำคม 2564
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

รวม

31 ธันวำคม 2563
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

(210,542.42)

1,081,857.58

1,292,400.00

(222,382.16)

1,070,017.84

เกินหนึ่งปี

4,523,400.00

(338,894.63)

4,184,505.37

4,846,500.00

(387,049.62)

4,459,450.38

รวม

5,815,800.00

(549,437.05)

5,266,362.95

6,138,900.00

(609,431.78)

5,529,468.22

12.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
9,209,544.22
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
24,000,000.00
24,000,000.00
รวม
33,209,544.22
24,000,000.00
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปี โดยจดจำนองที่ดิน อำคำร สิ่ งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ฯและกรรมกำร เป็ นหลักประกัน
และมีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ ำประกัน
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
13.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563

เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
เช็ครอกำรขึ้นเงิน

1,176,263.00

6,874,098.64

-

-

75,084,769.89
76,261,032.89

87,410,238.85
94,284,337.49

-

-

เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

1,335,096.26

2,718,435.23

676,205.78

677,877.07

6,320,662.43

10,279,559.42

2,615,282.58

2,435,763.30

รำยได้รับล่วงหน้ำ

204,002.69

236,456.14

-

-

อื่น ๆ

212,908.45

53,712.14

-

-

รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

8,051,572.33

13,288,162.93

3,291,488.36

3,113,640.37

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

84,312,605.22

107,572,500.42

3,291,488.36

3,113,640.37

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รวม
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น

14.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม – สุ ทธิ
986,754.08
1,532,343.66
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอกำรนำส่ ง
1,739,218.97
7,441,771.22
ภำษีขำยไม่ถึงกำหนด
284,969.77
490,203.72
รวม
3,010,942.82
9,464,318.60
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งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563
48,471.39
117,438.13
1,474,866.93
3,575,059.07
90,887.24
89,080.85
1,614,225.56
3,781,578.05

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
15.

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
9,299,441.32
29,163,914.88
บวก กูย้ มื เพิม่
3,500,000.00
หัก ชำระคืน
(1,499,460.56)
(23,364,473.56)
ยอดคงเหลือ ณวันสิ้ นงวด
7,799,980.76
9,299,441.32
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(5,732,484.12)
(5,828,457.12)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ
2,067,496.64
3,470,984.20
-

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำแนกตำมวงเงินได้ดงั นี้;
ล้ำนบำท
วงเงิน

ยอดค้ำงชำระ ณ วันที่

31 มี.ค.64 31 ธ.ค.63

31 มี.ค.64

31 ธ.ค.63

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

กำรชำระคืนเงินกู้

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
วงเงินที่ 1

5.5

5.5

-

0.60

4.0%

วงเงินที่ 2

4.5

4.5

-

0.41

4.0%

วงเงินที่ 3

6

6

3.14

3.47

MLR-1.0%

วงเงินที่ 4

3

3

1.16

1.32

MLR-1.0%

วงเงินที่ 5

3.5

3.5

3.50

3.50

2.0%

รวม
22.5
22.5
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

7.80
(5.73)
2.07

9.30
(5.83)
3.47
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ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท
เริ่ ม มกรำคม 2561 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท
เริ่ ม กรกฎำคม 2560 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท
เริ่ ม พฤษภำคม 2564 ถึง เมษำยน 2565

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์สำหรับ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันต้นงวด
3,970,642.04
3,154,864.00
1,234,265.00
818,678.00
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
247,211.01
815,778.04
117,828.00
415,587.00
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันสิ้ นงวด
4,217,853.05
3,970,642.04
1,352,093.00
1,234,265.00
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
233,039.01
1,075,834.00
113,509.00
818,678.00
14,172.00
29,532.00
4,319.00
247,211.01
1,105,366.00
117,828.00
818,678.00

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้ :
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
อัตรำคิดลด
1.40-2.11 %
1.40%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.00-5.00 %
3.00-5.00 %
สัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
0-23 %*
0-8 %*
อัตรำมรณะ
TMO2017 **
TMO 2017 **
* ขึ้นอยูก่ บั อัตรำถัวเฉลี่ยของกลุ่มอำยุของพนักงำน
** อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ นำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน และกำรมรณะ โดยถือว่ำข้อสมมติ อื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล สำหรับปี
2564 มีดงั นี้
- ถ้ำอัตรำคิ ดลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ภำระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นักงำนจะลดลง 0.00-0.23 ล้ำนบำท
(เพิ่มขึ้น 0.00-0.28 ล้ำนบำท)
- ถ้ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึ้น 0.00 – 0.34
ล้ำนบำท (ลดลง 0.00 - 0.29 ล้ำนบำท)
- ถ้ำสัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จะลดลง 0.00 – 0.01 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น 0.00 – 0.01 ล้ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้คำนวณโดย
กำรใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คำนวณกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิทำงภำษีโดยกำรนำรำยกำรที่มิให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่ วน
ที่ได้รับกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นภำษีมำบวกหรื อหักตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว
อัตรำที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอัตรำร้อยละ 20
17.1 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
บำท

ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- รำยกำรที่กระทบงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
2564
2563
2564
2563
3,138,479.96
5,813,369.66
328,956.75

(49,442.20)

(40,571.80)

(23,565.60)

(20,779.20)

3,089,037.76

5,772,797.86

(23,565.60)

308,177.55
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
17.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับสำม
เดือนสิ้ นสุ ด 31 มีนำคม 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2564
2563
2564
2563
17,476,046.72
28,847,572.79
14,363,443.36
23,382,952.48
20%
20%
20%
20%
6,042,891.23

9,986,187.14

2,872,688.67

4,676,590.50

(49,442.20)

(40,571.80)

(23,565.60)

(20,779.20)

(2,606,327.49)
(239,986.21)
(381,520.00)
235,519.81
87,902.62

(4,332,382.20)
(41,302.00)
200,866.72
-

(2,606,327.49)
(381,520.00)
27,256.20
87,902.62

(4,332,382.20)
(41,302.00)
26,050.45
-

3,089,037.76

5,772,797.86

(23,565.60)

308,177.55

17.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 ธันวำคม 2563 31 มีนำคม 2564 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำคงเหลือ
337,807.56
337,807.56
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
843,570.80
794,128.60
270,418.60
246,853.00
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
1,181,378.36
1,131,936.16
270,418.60
246,853.00
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
18. ทุนจดทะเบียน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ สำมัญ
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ ประชุ มวิสำมัญ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงมู ลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้ของ
บริ ษทั จำกเดิมมูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 0.50 บำท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ดงั กล่ำว
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้
ดังกล่ำวมีผลให้จำนวนหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกเดิม 8 ล้ำนหุน้ เป็ น 160 ล้ำนหุน้
กำรเพิ่มทุน
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก
เดิม 160 ล้ำนหุ้น เป็ น 272 ล้ำนหุ้น โดยกำรออกหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวน 112 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วเป็ นจำนวน 20 ล้ำนบำทในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 มีผลให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั
เพิ่ ม ขึ้ น จำก 160 ล้ำนหุ้นเป็ น 200 ล้ำนหุ้น (ทุ นที่ ชำระแล้วจำก 80 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริ ษทั กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ แล้วเมื่อ
วันที่ 16 ธันวำคม 2563
19. สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 1202 แห่ งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ทุกครำวที่แจกเงินปั นผล บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินไว้
เป็ นทุนสำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บส่ วนของจำนวนผลกำไรซึ่ งบริ ษทั ทำมำหำได้จำกกิจกำรของบริ ษทั จนกว่ำทุนสำรองนั้น
จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิ บของจำนวนทุนของบริ ษทั หรื อมำกกว่ำนั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
20. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.07 บำท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 14
ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 18 มีนำคม 2564
21. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทำงด้ำนธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยจำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดค้น พัฒนำ นำเข้ำ และจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุ ขภำพ
โดยทั้งหมดจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุ ขภำพและกำรแพทย์ จึงมีส่วนงำนเดียวซึ่งแสดงในงบกำไร(ขำดทุน)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
22. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ สำหรับสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 และ 2563 จำแนกตำมลักษณะได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
31 มีนำคม 2564
31 มีนำคม 2563
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
6,028,116.55
(8,823,940.66)
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
199,640,203.20
228,206,283.91
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
23,006,903.35
21,550,857.24
4,267,898.84
3,755,150.93
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
5,689,484.31
6,236,579.74
374,774.74
286,377.02
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
4,292,956.15
773,678.30
314,494.10
164,550.00
ค่ำสำธำรณูปโภค
2,039,322.94
1,795,429.15
43,084.80
107,472.51
ค่ำบริ กำรอื่น
1,793,893.71
212,499.99
23. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้
และเจ้ำหนี้ กำรค้ำ บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
(ก) ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษ ทั ฯ มี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลูก หนี้ ก ำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสมดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำย
ที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษ ัทฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อ คือมูลค่ำตำม
บัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯ มี ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกคู่สัญ ญำเป็ นธนำคำรที่ มีควำม
น่ำเชื่อถือ ซึ่งบริ ษทั พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตต่ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษ ทั ฯ กำกับ ดู แ ลควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อ งและรั กษำระดับ ของเงิ นสด และรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ น สดที่ ผูบ้ ริ ห ำร
พิจำรณำว่ำเพียงพอในกำรจัดหำเงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ และลดผลกระทบจำกควำมผันผวนในกระแส
เงินสด
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ระยะเวลำกำรครบกำหนดคงเหลือตำมสัญญำของหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่รำยงำนมีรำยละเอียดดังนี้
ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
ตำมบัญชี หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ
- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์

8.05
106.07
3.01
11.42
128.55

8.05
11.67
3.01
11.42
34.15

11.15
11.15

หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์

-

-

-

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

28.92
28.92
-

54.33
54.33
-

รวม

8.05
106.07
3.01
11.42
128.55
-

ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั )
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ

3.29
5.27

3.29
1.08

1.13

3.06

-

3.29
5.27

- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร

1.60

1.60

-

-

-

1.60

10.16

5.97

1.13

3.06

-

10.16

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีรำยกำรค้ำกับลูกหนี้ และ
เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
มูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริ ษทั ฯ วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย และเนื่ องจำกสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั
จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปลี่ ยนและสำมำรถต่ อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิส ระ ในลักษณะที่ ไม่ มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมู ลค่ำ
ยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ดหรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
24. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญำบริ กำรระยะยำวกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
จำนวนสัญญำ (หน่วย : ฉบับ)
4
อัตรำค่ำบริ กำรรำยเดือน
40,569 - 81,000 บำท
มูลค่ าภาระผูกพันตามสั ญญา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
3.02
1.51
4.53

บริษัทและบุคคลที่ไม่ เกีย่ วข้ อง
16
16,479 – 154,003.25 บำท

รวม
20

บริษัทและบุคคลที่ไม่ เกีย่ วข้ อง
10.78
6.78
17.56

รวม
13.80
8.29
22.09

25. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2563
และ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ ลดี จากัด (มหาชน)
(1)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุน
รวมและเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่
สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิ นของ บริ ษ ัท เฮลท์ลีด จ ากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาเนิ นงาน และ
กระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2)

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อ กำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บัติตำมควำมรั บผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ กำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

(3)

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร สำหรับ ปี ปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้ มำพิจำรณำใน
บริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ทั้งนี้ขำ้ พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบ มีดงั ต่อไปนี้
การแสดงมูลค่ าของสิ นค้ าคงเหลือ (งบการเงินรวม)
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 และ 7 กลุ่มบริ ษทั มีสินค้าคงเหลือเป็ นจานวนที่มีนยั สาคัญได้
แสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสิ นค้าประเภทยา
รักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร เวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์การแพทย์และสิ นค้าเกี่ยวกับดูแลสุ ขภาพ
กลุ่มบริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจหลักในรู ปแบบร้านขายยา(แบบค้าปลีก) ซึ่ งมีสาขาในเขตกรุ งเทพฯและปริ มาณฑลหลาย
สาขา สิ น ค้าคงเหลื อ ประมาณร้ อยละ 40 ของสิ นค้าทั้งหมดจัดเก็บที่ คลังส านักงานใหญ่ ส่ วนที่ เหลื อประมาณ

ร้อยละ 60 จัดเก็บตามสาขาต่างๆของกลุ่มบริ ษทั และผูบ้ ริ หารใช้ ข้อมูลจากรายงานการเคลื่อนไหวของสิ นค้า ในแต่
ละช่วงอายุของสิ นค้าคงเหลือ เพื่อระบุว่ำสิ นค้ำที่คำ้ งนำนหรื อสิ นค้ำที่ไม่มีกำรเคลื่อนไหว วิเครำะห์ปริ มำณสิ นค้ำที่
คงเหลื อ และกำรเคลื่ อ นไหวของสิ น ค้ำ เที ย บกับ จ ำนวนเงิ น ที่ ได้รับ จำกกำรขำยสิ น ค้ำนั้น ๆ เพื่ อ พิ จ ำรณำควำม
เหมำะสมในกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ กำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำได้รวมถึงกำรพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของ
ประมำณกำรในอดีตเกี่ยวกับกำรเสื่ อมสภำพของสิ นค้ำ, กำรเสี ยหำย, กำรล้ำสมัย และกำรเคลื่อนไหวช้ำ
สิ นค้ำคงคลังส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ มีขอ้ ตกลงและ/หรื อสัญญำที่มีเงื่อนไขสำมำรถคืนสิ นค้ำให้แก่ผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั
จำหน่ำยได้นอกจำกนี้สินค้ำที่บริ ษทั ฯ จำหน่ำยเป็ นสิ นค้ำประเภทปั จจัยพื้นฐำน ซึ่ งเป็ นสิ นค้ำประเภทที่มีควำมเสี่ ยง
ด้ำนสิ นค้ำล้ำสมัยต่ำ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยตรวจนับสิ นค้ำตำมช่ วงเวลำที่ กำหนดเป็ นประจำรำยเดื อน รำยไตรมำส และรำยครึ่ งปี และมี
นโยบำยตัดจำหน่ำยสิ นค้ำสู ญหำยตำมรำยงำนตรวจนับที่พบทุกงวดตำมที่ตรวจนับ และมีนโยบำยที่จะทำลำยสิ นค้ำ
เสี ยหำยและตัดจำหน่ำยเป็ นประจำทุกปี บริ ษทั ฯ จึงมีนโยบำยตั้งสำรองค่ำเผือ่ กำรลดมูลค่ำสิ นค้ำตำมที่เกิดขึ้นจริ ง
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื่ องที่มีนยั สาคัญ ซึ่ งต้องให้ความสนใจเป็ นพิเศษในการ
ตรวจสอบ
วิธีการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าต่ อเรื่ องดังกล่ าว
ข้าพเจ้าได้ทาความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายในระบบสิ นค้าคงเหลือของกลุ่มกิจการ สาหรับสิ นค้าคงเหลือที่
จัดเก็บที่คลังสานักงานใหญ่ และสิ นค้าคงเหลือที่จดั เก็บตามสาขาต่างๆของกลุ่มบริ ษทั เข้าร่ วมสังเกตการณ์ตรวจนับ
สิ นค้า ตรวจสอบการจัดทารายงานวิเคราะห์อายุของสิ นค้า ตรวจสอบรายงานสิ นค้าหมดอายุ ณ วันสิ้ นงวด ตรวจสอบ
การอนุ มตั ิ การทาลายสิ นค้าคงเหลือที่ หมดอายุและการตัดจาหน่ ายสิ นค้าที่ สูญหายจากการตรวจนับ สอบถามฝ่ าย
บริ ห ารและพิ จารณาความเหมาะสมของนโยบายการตั้งประมาณการการลดมู ลค่ าลงของสิ น ค้าคงเหลื อและสุ่ ม
ทดสอบการตั้งประมาณการการลดมูลค่าลงของสิ นค้าคงเหลือว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว รวมทั้งการ
ทดสอบการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือโดยการเปรี ยบเทียบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุ ทธิ ที่
คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ ขา้ พเจ้ายังได้พิจารณาถึงความเพียงพอของข้อมูลที่ได้เปิ ดเผยเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสิ นค้า
คงเหลือ

(4)

เรื่ องอื่น
โดยมิ ได้เป็ นเงื่ อนไขในกำรแสดงควำมเห็ น ต่ องบกำรเงิ นดังกล่ ำว ข้ำพเจ้ำขอให้ สังเกตตำมที่ กล่ ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 1.3 ว่ำ เนื่ องจำกบริ ษทั เริ่ มนำเสนองบกำรเงินรวม ในปี 2562 เป็ นปี แรก และได้จดั ทำข้อมูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนของปี 2561 และ 2560 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกำรยื่นขอทำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษทั ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และแสดงข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ดังกล่ำวในหนังสื อชี้ชวน
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่นำเสนอเพื่อกำรเปรี ยบเทียบจัดทำขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลจำก
งบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี และ ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ณ 31
ธันวำคม 2561 ซึ่ งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ โดยมี ผูส้ อบบัญชี แสดงควำมเห็ นว่ำ ข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวมเสมื อน
ดังกล่ำวได้รวบรวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสำระสำคัญแล้ว

(5) ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม ภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชีสาหรับ การดาเนิ น งานต่อ เนื ่ อ งเว้น แต่ผู บ้ ริ ห ารมีค วามตั้ง ใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั

(6) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับ สู งแต่ ไม่ได้เป็ นการรั บ ประกันว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความ
เสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดัง กล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ ตาม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งหยุด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทาง
ธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ที่สำคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่ วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ และประเด็นที่ มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุม
ภำยใน หำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็ น
อิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผล
ที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ขำ้ พเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำ
ขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญมำกที่สุดในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปี ปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ อง
เหล่ำนี้ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ำว หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำว
สำมำรถคำดกำรณ์ ได้อย่ำงสมเหตุผลว่ำจะมี ผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจำกกำร
สื่ อสำรดังกล่ำว

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่ น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่ น
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
สิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่ น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่ นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

5

34,845,848.67

27,425,960.69

908,260.23

733,321.83

4.1
6
7
8

35,650.00
13,472,427.09
130,959,940.70
6,208,578.20
185,522,444.66

8,953,559.75
10,792,132.45
138,946,333.91
2,310,596.04
188,428,582.84

1,361,664.46
44,623.71
5,853,808.82
8,168,357.22

743,156.15
18,266.68
2,068.97
1,496,813.63

9
10
12
11
21.3

75,578,326.57
117,159,286.89
7,342,753.19
1,131,936.16

69,649,377.64
6,891,307.80
968,780.36

115,382,106.25
2,670,681.39
5,411,243.20
254,663.35
246,853.00

102,645,863.50
42,962.87
163,735.60

14
15
4.2

1,774,563.00
9,080,831.25
231,579.37
374,791.78
212,674,068.21
398,196,512.87

12,713,344.78
3,000,000.00
1,774,563.00
11,988,388.06
595,948.19
588,153.58
108,169,863.41
296,598,446.25

484,650.00
7,800.00
231,579.37
124,689,576.56
132,857,933.78

484,650.00
7,800.00
231,579.37
103,576,591.34
105,073,404.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-1-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

หนี้ สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

16

24,000,000.00

27,138,112.26

-

-

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4.4

175,050.08

769,275.51

761,102.80

749,000.00

- กิจการอื่ น

17

107,572,500.42

119,899,539.73

3,113,640.37

1,745,482.00

ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

13

11,297,917.09

ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่ นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุ ทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

19

5,828,457.12

12,999,400.79

18

8,499,679.55
9,464,318.60
166,837,922.86

5,898,677.10
1,497,897.95
168,202,903.34

3,781,578.05
8,726,339.06

189,909.25
2,684,391.25

97,783,470.60
3,470,984.20
3,970,642.04
1,164,500.00
106,389,596.84
273,227,519.70

16,164,514.09
3,154,864.00
982,500.00
20,301,878.09
188,504,781.43

4,459,450.38
1,234,265.00
2,500.00
5,696,215.38
14,422,554.44

818,678.00
10,500.00
829,178.00
3,513,569.25

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ หมุนเวียนอื่ น

13
19
20

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

-

1,070,017.84

-

-

-

ลงชื่ อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-2-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท - หุ ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท - หุ ้นสามัญ 272,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุ ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุ ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว

80,000,000.00
136,000,000.00

รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

80,000,000.00
136,000,000.00

80,000,000.00
100,000,000.00

สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมองค์ประกอบอื่ นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

3,034,773.46

80,000,000.00
100,000,000.00

-

3,034,773.46

-

5,720,073.95
9,680,316.66
6,533,829.10
124,968,993.17

21,559,835.72
6,533,829.10
108,093,664.82

15,400,605.88
118,435,379.34

21,559,835.72
101,559,835.72

398,196,512.87

296,598,446.25

132,857,933.78

105,073,404.97

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-3-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
เพิ่มทุน
สารองตามกฎหมาย
ปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1.6

22
23
24

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

บาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวม
ส่ วนเกินทุนจาก
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
การรวมธุรกิจ
องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การควบคุม
ของ
ส่ วนของบริ ษทั
เดียวกัน
ส่ วนของบริ ษทั ฯ
ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

80,000,000.00

-

-

(206,510.00)

80,000,000.00

-

-

21,766,345.72
21,559,835.72

6,533,829.10
6,533,829.10

80,000,000.00

-

-

21,559,835.72
(8,754,847.41)
(55,200,215.27)
52,075,543.62
9,680,316.66

20,000,000.00
100,000,000.00

3,034,773.46
3,034,773.46

5,720,073.95
5,720,073.95

-

-

79,793,490.00

6,533,829.10
6,533,829.10

6,533,829.10
21,766,345.72
108,093,664.82

6,533,829.10
21,766,345.72
108,093,664.82

6,533,829.10

6,533,829.10

108,093,664.82

108,093,664.82

6,533,829.10

6,533,829.10

20,000,000.00
(55,200,215.27)
52,075,543.62
124,968,993.17

20,000,000.00
(55,200,215.27)
52,075,543.62
124,968,993.17

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-4-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

79,793,490.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ใหญ่

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

80,000,000.00

-

(206,510.00)

80,000,000.00

-

21,766,345.72
21,559,835.72

79,793,490.00
21,766,345.72
101,559,835.72

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือ
เพิ่มทุน
สารองตามกฎหมาย
ปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

80,000,000.00

-

21,559,835.72

101,559,835.72

(3,034,773.46)
(55,200,000.00)
52,075,543.62
15,400,605.88

20,000,000.00
(55,200,000.00)
52,075,543.62
118,435,379.34

22
23
24

20,000,000.00
100,000,000.00

3,034,773.46
3,034,773.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

-5-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่ วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

9
21.2

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

1,064,090,093.02
-

906,223,326.45
-

22,159,031.63

8,565,973.23

109,081.07
15,906,188.14
1,080,105,362.23

224,035.69
9,062,153.89
915,509,516.03

49,366.14
174,584.16
22,382,981.93

1,594.55
4,088.34
8,571,656.12

831,182,255.46
123,580,899.29
51,818,549.98
6,988,100.70
1,013,569,805.43

724,174,537.70
113,174,051.44
45,641,571.68
3,793,734.59
886,783,895.41

8,148,947.49
13,896,148.02
268,459.48
22,313,554.99

6,308,366.21
3,306,943.29
9,615,309.50

66,535,556.80
14,460,013.18
52,075,543.62

28,725,620.62
6,959,274.90
21,766,345.72

51,936,027.48
52,005,454.42
(70,089.20)
52,075,543.62

22,646,263.50
21,602,610.12
(163,735.60)
21,766,345.72

52,075,543.62
52,075,543.62

21,766,345.72
21,766,345.72

52,075,543.62
52,075,543.62

21,766,345.72
21,766,345.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ …………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-6-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)

52,075,543.62
-

21,766,345.72
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
52,075,543.62
-

21,766,345.72
-

52,075,543.62

21,766,345.72

52,075,543.62

21,766,345.72

52,075,543.62
52,075,543.62

21,766,345.72
21,766,345.72

52,075,543.62
52,075,543.62

21,766,345.72
21,766,345.72

0.32
161,863,013.70

0.14
160,000,000.00

0.32
161,863,013.70

0.14
160,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษทั เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(กาไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากสิ นค้าสูญหายและเสื่ อมสภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ
ค่าสิ ทธิ การเช่าตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

52,075,543.62

21,766,345.72

52,075,543.62

21,766,345.72

6,740,223.25
17,373,857.64
941,102.61
709,597.69
(47,044.46)
1,534,542.55
159,776.78
815,778.04
(109,081.07)
6,988,100.70
14,460,013.18

10,545,847.96
1,122,732.52
383.55
2,020,715.85
1,155,555.52
1,105,366.00
(224,035.69)
3,793,734.59
6,959,274.90

90,841.51
1,142,165.53
29,136.65
415,587.00
(51,936,027.48)
(49,366.14)
268,459.48
(70,089.20)

4,021.15
818,678.00
(22,646,263.50)
(1,594.55)
(163,735.60)

101,642,410.52

48,245,920.92

1,966,250.97

(222,548.78)

6,077,838.33
6,451,850.66
(3,897,982.16)
3,120,918.61

(5,404,038.05)
(20,057,754.78)
(1,582,462.82)
(2,166,750.74)

(644,865.34)
(5,851,739.85)
-

(761,422.83)
(2,068.97)
(492,450.00)

(12,921,264.74)
7,966,420.44
182,000.00
108,622,191.66
(11,657,797.52)
96,964,394.14

65,719,564.48
(213,000.19)
(350,000.00)
84,191,478.82
(3,657,035.98)
80,534,442.84

1,380,261.17
3,591,668.80
(8,000.00)
433,575.75
(13,028.20)
420,547.55

2,287,972.00
189,909.25
10,500.00
1,009,890.67
(231,579.37)
778,311.30

ลงชื่อ ………………….......………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ……………………................……………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษทั เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า - สุทธิ
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3,000,000.00
(13,403,253.85)
24,485.98
(1,392,550.00)
-

(16,617,113.94)
(3,727,750.00)
725,968.20
(3,125,000.00)
-

(2,718,560.02)
(283,800.00)
(20,000,000.00)

(46,984.02)
(299,600.00)

เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิ ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

109,081.07
(11,662,236.80)

224,035.69
(22,519,860.05)

49,366.14
(22,952,993.88)

1,594.55
(344,989.47)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(3,138,112.23)
3,500,000.00
(23,364,473.56)

(7,875,004.09)
(2,655,994.00)
(27,511,082.66)

เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากการเพิม่ ทุน
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(12,691,367.60)
20,000,000.00
(55,200,215.27)
(6,988,100.70)
(77,882,269.36)

(3,793,734.59)
(41,835,815.34)

(1,023,940.52)
20,000,000.00
59,199,784.73
(55,200,000.00)
(268,459.48)
22,707,384.73

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ (ลดลง)-สุทธิ

7,419,887.98

16,178,767.45

174,938.40

433,321.83

27,425,960.69
34,845,848.67

11,247,193.24
27,425,960.69

733,321.83
908,260.23

300,000.00
733,321.83

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
รายการที่ไม่กระทบเงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
สิ ทธิ การเช่า - สุทธิ ลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้น

(134,486,100.07)
12,713,344.78
121,772,755.29

-

-

(6,553,408.74)
6,553,408.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ …………………………….................……… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………….....................………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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-

-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่
28 ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำ
ซึ่ งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณ
กำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
เนื่องจำกบริ ษทั เริ่ มนำเสนองบกำรเงินรวม ในปี 2562 เป็ นปี แรก และได้จดั ทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของปี 2561
และ 2560 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประกอบกำรยื่นขอทำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และแสดงข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนดังกล่ำวในหนังสื อชี้ชวน
งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่นำเสนอเพื่อกำรเปรี ยบเทียบจัดทำขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลจำก
งบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ งผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญ ชี และ ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมื อน ณ 31
ธันวำคม 2561 ซึ่งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ โดยมีผสู ้ อบบัญชี แสดงควำมเห็นว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนดังกล่ำว
ได้รวบรวมตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในสำระสำคัญแล้ว
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563 ได้รวมงบกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน)
และบริ ษทั ย่อยหลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญออกแล้ว
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ จัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง และฉบับ ใหม่ จ ำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้ส ำหรั บ งบกำรเงิ น ที่ มี ร อบ
ระยะเวลำบัญ ชี ที่ เริ่ ม ในหรื อ หลังวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 มำถื อปฏิ บัติ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่ อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บ ำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับ วิธีป ฏิ บ ัติทำงกำรบัญ ชี และกำรให้แนว
ปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
(1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำม
มำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7

กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน

ฉบับที่ 9

เครื่ องมือทำงกำรเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16 กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19 กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำร
วัดมูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของ
ตรำสำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่ ม นี้ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ งบกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท อย่ ำงเป็ น
สำระสำคัญเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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(2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่ อง
สัญญำเช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของ กำร
รับรู ้รำยกำรกำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำและกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้
สิ นทรั พย์และหนี้ สินสำหรับสัญ ญำเช่ ำทุ กรำยกำรที่ มีระยะเวลำในกำรเช่ ำมำกกว่ำ 12 เดื อน เว้นแต่
สิ นทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้
เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุน
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของ กำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ ซึ่งมีผลกระทบต่องบกำรเงิน
ตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 3
(3) แนวปฏิ บั ติทางการบั ญ ชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรั บ ทางเลื อกเพิ่ มเติ มทางบั ญ ชี เพื่ อ
รองรับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภำวิชำชี พ บัญ ชี ได้ป ระกำศใช้แนวปฏิ บ ัติท ำงกำรบัญ ชี เรื่ อ ง มำตรกำรผ่อ นปรนชั่วครำวส ำหรั บ
ทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนำ 2019 สำยพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบำงเรื่ องจำกกำร
ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบับ และเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนในวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชี
ในช่วงเวลำที่ยงั มีควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี ดงั กล่ำวได้ประกำศลงในรำชกิจจำนุ เบกษำเมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2563 และมี
ผลบังคับ ใช้ส ำหรั บ กำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ของกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ มี ร อบระยะเวลำรำยงำนสิ้ น สุ ด ภำยใน
ช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2563
กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีดงั ต่อไปนี้
- เลื อกที่ จะไม่นำสถำนกำรณ์ COVID-19 มำถื อเป็ นข้อบ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
- พิจำรณำให้น้ ำหนักของข้อมูลที่ เกี่ ยวกับสถำนกำรณ์ COVID-19 เป็ นน้ ำหนักที่ น้อยในเทคนิ คกำร
ประเมินมูลค่ำยุติธรรมของข้อมูลระดับ 2 หรื อ ข้อมูลระดับ 3 สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเฉพำะที่เป็ น
ตรำสำรหนี้ตำมนิยำมของตรำสำรหนี้ที่ระบุไว้ใน มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 เรื่ อง กำรแสดงรำยกำร
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ท่ียงั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 ดังต่อไปนี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่

8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 6 เรื่ อง กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 19 เรื่ อง กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
ฉบับที่ 22 เรื่ อง รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่ งตอบแทนรับจ่ำยล่วงหน้ำ
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่
34, ฉบับที่ 37, ฉบับที่ 38, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9 จะไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญ ต่องบกำรเงินเมื่ อนำมำถื อปฏิ บตั ิ ส่ วนมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ น กำรตี ค วำมมำตรฐำน กำรบัญ ชี แ ละกำรตี ค วำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น อื่ น ๆ ไม่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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1.5 การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนและรับชำระค่ำหุน้ ของบริ ษทั ฯด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริ ษทั
เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ : บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด) ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 โดยกำหนดให้มีอำนำจควบคุมในวันที่ 1
มกรำคม 2562 ซึ่ งเป็ นกำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ที่กำหนดให้บนั ทึกสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้ สินที่
รับมำระบุได้ ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ ในกำรนี้ไม่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม เนื่องจำกบริ ษทั ฯ ควบคุมบริ ษทั
ย่อยทั้ง 2 แห่งในจำนวนหุน้ ร้อยละ 100
ณ วันรวมธุรกิจ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และ สิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมำที่ระบุได้ มีดงั นี้
ICare*
สิ่งตอบแทนในการรวมธุรกิจ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ

PMX**

(หน่วย :บำท)
รวม

55,000,000.00

25,000,000.00

80,000,000.00

3,809,367.63
7,665,152.99
92,712,338.81
2,914.62
52,767,335.35
507,415.77
409,420.40
17,853,994.42
175,727,939.99

7,437,825.61
111,749,803.91
28,196,956.17
521,499.00
10,810,907.31
4,505,095.30
338,286.76
8,640,340.08
72,200,714.14

11,247,193.24
19,414,956.90
120,909,294.98
524,413.62
63,578,242.66
5,012,511.07
747,707.16
26,494,334.50
247,928,654.13

(35,013,116.35)
(42,564,426.03)
(4,975,562.47)
(2,655,994.00)
(2,873,866.32)
(7,973,760.53)
(2,520,102.00)
(98,576,827.70)
77,151,112.29

(17,251,617.48)
(20,585,753.46)
(978,809.31)
(23,139,921.08)
(861,896.00)
(62,817,997.33)
9,382,716.81

(35,013,116.35)
(59,816,043.51)
(25,561,315.93)
(2,655,994.00)
(3,852,675.63)
(31,113,681.61)
(3,381,998.00)
(161,394,825.03)
86,533,829.10

22,151,112.29

(15,617,283.19)

6,533,829.10

หัก มูลค่ าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ินที่รับมา
สิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ที่ระบุได้
หนี้สินที่ระบุได้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินที่ระบุได้
สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้ - ที่ได้ รับ
ส่ วนเกิน(ส่ วนต่า)ทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
*ICare หมำยถึง บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ
**PMX หมำยถึง บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
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2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
2.1

กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
บริ ษทั ฯ บันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
-

2.2

รำยได้จำกกำรขำยจะบันทึ กเป็ นรำยได้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ ยกเว้นกรณี ที่เป็ นรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำที่รับจ้ำงผลิตตำมคำสั่งที่กำหนดเป็ นพิเศษของ
ลูกค้ำ จะรับรู ้รำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร จะบันทึกเป็ นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ในกำรรั บเงินปั นผล

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่แสดง ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีกำหนดจ่ำย
คืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน

2.3

สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป บันทึกในรำคำทุน โดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน หรื อ มูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับคืน แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำ
กว่ำ
บริ ษ ทั ฯ ตั้ง ค่ ำ เผื่อ กำรลดลงของมู ล ค่ ำ สิ น ค้ำ เมื่ อ คำดว่ำ สิ น ค้ำ จะเสื่ อ มสภำพ หรื อ ล้ำ สมัย โดยพิจำรณำจำก
สภำพปัจจุบนั ของสิ นค้ำคงเหลือและแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์

2.4

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ งหรื อมีอำนำจในกำร
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั โดยวิธีส่วนได้
เสี ย

2.5

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ดงั นี้;
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
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ปี
20
3-5
5
5

2.6

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
ภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชี รับ รู ้ ในงบกำไรขำดทุ น ยกเว้นส่ วนที่ เกี่ ยวกับ รำยกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรรวมธุ รกิ จ หรื อ
รำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว เมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยอิง
กับกฎหมำยที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมี
จำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง

2.7

ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์
อื่นๆ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
เงินชดเชยเมื่อออกจำกงำนของพนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของ
กำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรทำงำนของพนักงำน
ภำระผูกพันของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ อย่ำงไรก็ตำม ผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
บริ ษทั ฯ รับรู ้ กำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นในส่ วนของกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรำยกำร

2.8

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ด้วยเหตุ น้ ี ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งจึ งอำจแตกต่ ำงไปจำกจ ำนวนที่
ประมำณไว้

2.9

กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ทธิ ดว้ ยจำนวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
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2.10 เครื่ องมือทำงกำรเงิน
การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้วดั มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรทุน ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อค้ำวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น
สำหรับตรำสำรทุ น ที่ มีวตั ถุประสงค์อื่น วัดมู ลค่ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น หรื อ ผ่ำนกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น กรณี ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ผลกำไร (ขำดทุน) สะสมจำกกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวจะไม่ถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
หนี้สินทำงกำรเงินจัดประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย
ตรำสำรอนุพนั ธ์จดั ประเภทรำยกำรและวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
การด้ อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ประเมินข้อมูลคำดกำรณ์อนำคตประกอบกำรพิจำรณำผลขำดทุ นด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง
กับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ำย กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีทวั่ ไป (General approach) หรื อวิธีกำร
อย่ำงง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ขึ้นอยู่กบั ควำมเป็ นสำระสำคัญของ
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
การถือปฏิบตั ิครั้งแรก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงเป็ นสำระสำคัญเมื่อนำมำถือ
ปฏิบตั ิต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563
2.11 สัญญำเช่ำ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่เริ่ มสัญญำ กลุ่มบริ ษทั จะประเมินว่ำสัญญำเป็ นสัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรื อโดยสัญญำเช่ำจะเป็ น
สัญญำเช่ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ำ ถ้ำสัญญำนั้นเป็ นกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับ
ช่วงเวลำหนึ่งเพื่อกำรแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
กลุ่มบริษัทที่เป็ นผู้เช่ า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ณ วันที่ นำมำปฏิ บตั ิใช้ครั้งแรก สำหรับสัญญำเช่ ำ ที่ ก่อนหน้ำจัดประเภทเป็ น
สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน เรื่ องสัญญำเช่ำ ผูเ้ ช่ำต้องวัดมูลค่ำสิ นทรัพย์สิทธิ กำรเป็ นรำยสัญญำ โดยเลือกวิธี จำนวนเท่ำกับ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำปรับปรุ งด้วยจำนวนเงินของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยล่วงหน้ำหรื อค้ำงจ่ำยซึ่ งเกี่ยวข้อง
กับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินก่อนวันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อม
รำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำใหม่ (ถ้ำมี)
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรก ต้นทุน
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ทำงตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมี
ผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
หำกกลุ่มบริ ษทั ไม่มีควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำควำมเป็ นเจ้ำของในสิ นทรัพย์อำ้ งอิง จะถูกโอนให้แก่ กลุ่ม
บริ ษทั เมื่อสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้จะถูกคิดค่ำเสื่ อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงนับจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมี
ผลจนถึงวันสิ้ นสุ ดของอำยุกำรให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้หรื อวันสิ้ นสุ ดอำยุสัญญำเช่ ำแล้วแต่วนั ใดจะ
เกิดขึ้นก่อน
หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า
ณ วันที่สญ
ั ญำเช่ำเริ่ มมีผล กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำปัจจุบนั ของจำนวนเงิน ที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำ
เช่ ำ คิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของสัญญำเช่ ำหรื ออัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่มบริ ษทั หลังจำกวันที่
สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
และลดลงโดยสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้ มูลค่ำตำมบัญชีของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
จะถูกวัดมูลค่ำใหม่เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อประเมินสัญญำเช่ำใหม่
กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่รวมอยูใ่ นกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ประกอบด้วย

-

กำรจ่ำยชำระคงที่ (รวมถึง กำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื้อหำ) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำใดๆ

-

จำนวนเงินที่คำดว่ำผูเ้ ช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ

กำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรำ ซึ่ งกำรวัดมูลค่ำเริ่ มแรกใช้ดชั นี หรื ออัตรำ ณ วันที่สัญญำ
เช่ำเริ่ มมีผล
รำคำใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื้อ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่ผเู ้ ช่ำจะใช้สิทธิเลือกนั้น

กำรจ่ำยชำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกข้อกำหนดสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำผูเ้ ช่ำจะใช้สิทธิ เลือกใน
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
สัญญาเช่ าระยะสั้นและสัญญาเช่ าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่ าต่า
จำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญ ญำเช่ ำที่ มีอำยุสัญ ญำเช่ ำ 12 เดื อนหรื อน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนั ที่ สัญ ญำเช่ ำเริ่ มมี ผล หรื อ
สัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จะถูกรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กำรถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ มำถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมของกำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับนี้ มำถือปฏิ บตั ิ ครั้ งแรก โดยปรับปรุ งกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 และไม่ปรั บ
ย้อนหลังงบกำรเงินปี ก่ อนที่ แสดงเปรี ยบเที ยบ ซึ่ งมี ผลกระทบต่องบกำรเงินตำมที่เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 3
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
- สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญ ญำเช่ ำทรั พ ย์สิ น ที่ ค วำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ ได้โอนไปให้ กับ ผูเ้ ช่ ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์
ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปัจจุบนั สุ ทธิของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
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ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำ หักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในงบกำไรขำดทุ น ตลอดอำยุข องสัญ ญำเช่ำ หำกไม่มีค วำมแน่ น อนอย่ำ งสมเหตุส มผลที ่ผู เ้ ช่ำ จะเป็ น
เจ้ำของสิ น ทรัพ ย์เมื่อ อำยุสัญ ญำเช่ ำสิ้ นสุ ดลงผูเ้ ช่ ำต้องตัดค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์ให้หมดภำยในอำยุ
สัญญำเช่ำหรื ออำยุกำรให้ประโยชน์แล้วแต่อำยุใดจะสั้นกว่ำ
- สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำจะถูกจัดเป็ นสัญญำ
เช่ ำดำเนิ นงำน โดยบริ ษ ทั จะบัน ทึ กกำรจ่ ำยชำระค่ ำเช่ ำภำยใต้สั ญ ญำเช่ ำดำเนิ น งำนเป็ นค่ ำใช้จ่ำยโดยวิ ธี
เส้นตรงตลอดระยะเวลำของอำยุของกำรเช่ำ
3. ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาถือปฏิบัติ
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 1.4 ว่ำในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั ได้ถือปฎิ บตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ เป็ นครั้งแรก โดย
กิจกำรได้เลือกปรับผลสะสมจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี ดงั กล่ำว โดยบันทึกปรับปรุ งกำไรสะสม ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563 และไม่ ป รั บ ย้อ นหลังงบกำรเงิ น งวดก่ อ นที่ แ สดงเปรี ย บเที ย บ โดยมี ผ ลกระทบต่ อ งบกำรเงิ น จำกกำร
เปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดงั กล่ำว ดังนี้
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
จำกกำรถื อ ปฏิ บ ัติต ำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 16 เรื่ อ ง สั ญ ญำเช่ ำ ตำมที่ กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 1.4 (2) กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิดงั นี้
- รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน
ด้วยมูลค่ำปั จจุบนั ของเงินจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่เหลืออยูค่ ิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ณ วันที่นำมำปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563) และไม่ปรับย้อนหลังกับข้อมูลเปรี ยบเทียบซึ่ง
แสดงตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 สำหรับสัญญำเช่ำที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำเงินทุน กลุ่มบริ ษทั ฯ
รับรู ้มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำด้วยมูลค่ำตำมบัญชี เดิ มก่อนวันที่นำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิครั้งแรก
กลุ่มบริ ษทั ฯ เลือกที่จะไม่รับรู ้ สินทรัพย์สิทธิ กำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำสำหรับสัญญำเช่ ำที่มีอำยุสัญญำเช่ ำ
สิ้ นสุ ดภำยใน 12 เดื อน นับจำกวันที่ นำมำปฏิ บตั ิ ใช้ครั้ งแรกหรื อสัญ ญำเช่ ำซึ่ งสิ นทรั พย์อำ้ งอิ งมี มูลค่ำต่ ำ โดยจะ
บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
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ดังนั้น ณ วันที่นำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิใช้ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 มีผลกระทบดังนี้
บำท

4.

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้เพิ่มขึ้น

133,494,095.40

6,553,408.74

สิ ทธิกำรเช่ำ-ลดลง

(12,713,344.78)

-

120,780,750.62

6,553,408.74

หนี้สิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้น

152,132,143.55

7,431,300.00

ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น

(31,351,392.93)

(877,891.26)

120,780,750.62

6,553,408.74

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกิดขึ้นตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดังกล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันสำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำด
ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รำยกำรบัญ ชี และรำยกำรค้ำ ที่ มีกับบริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
4.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด

รวม

35,650.00
35,650.00

41,310.00
41,310.00

1,361,664.46
1,361,664.46

733,156.15
733,156.15

-

5,244,177.83
3,668,071.92
8,912,249.75

-

10,000.00
10,000.00

35,650.00

8,953,559.75

1,361,664.46

743,156.15

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์

รวม
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ2562 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
9,840.00
1,361,664.46
733,156.15
35,650.00
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
31,470.00
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน สุ ทธิ
35,650.00
41,310.00
1,361,664.46
733,156.15
4.2 เงินมัดจำสัญญำเช่ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำสัญญำเช่ ำจำนวนดังกล่ำว เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ ำอำคำรและที่ต้ งั สำขำ(ร้ำนขำยยำ) ที่จ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้ น จำนวน 8 สัญญำ
4.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม

-

เพิ่มขึ้น

ลดลง

4,000,000.00 (4,000,000.00)
48,155.74
(48,155.74)
4,048,155.74 (4,048,155.74)

- 21 -

นโยบำยกำรคิด

31 ธันวำคม 2563 ต้นทุนกูย้ มื ระหว่ำงกัน

-

MOR

4.4 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด
รวม

-

เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
คุณมัทยำ พันธุกำนนท์
รวม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

21,700.95
5,189.50
26,890.45

-

-

100,596.00
74,454.08
175,050.08

423,576.00
82,559.06
236,250.00
742,385.06

571,273.00
177,620.00
12,209.80
761,102.80

749,000.00
749,000.00

175,050.08

769,275.51

761,102.80

749,000.00

4.5 รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สุดวันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
บริษัทย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำวัสดุสิ้นเปลื้อง
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรอื่น
ค่ำวัสดุสิ้นเปลื้อง
เบ็ดเตล็ด
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

-

-

22,159,031.63
162,000.00
48,155.74
1,891.59

8,565,973.23
-

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน

198,573.86
425,466.45
5,575,752.00
997,111.85
25,000.00
420.56
-

1,849,947.27
3,524,941.72
3,836,418.00
149,849.50
142,667.27
8,392.52

1,938,600.00
226,012.45
-

484,650.00
-

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมที่ตกลงกัน

95,389.34
1,522,500.00

168,071.92
790,625.00

-

-

รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมสัญญำ

*ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่ ได้แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนในบัญชีค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์ของสิ ทธิ กำรใช้ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดื อน โบนัส ค่ำเบี้ยประกันชี วิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมกำร เป็ นต้น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรมีรำยกำรดังนี้ :
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2,470,230.00
2,295,327.00
4,765,557.00

6,095,000.00
746,026.00
6,841,026.00

1,968,810.00
887,753.00
2,856,563.00

2,300,000.00
701,400.00
3,001,400.00

กิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกันมีดงั นี้
ร้อยละกำรถือหุน้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน

ณ 31 ธค 63 ณ 31 ธค 62

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิต ภัณฑ์เพือ่ กำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

100.00

100.00

ประเทศไทย

100.00

100.00

บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด*

คลินิกเวชกรรม

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กิจกำรภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :

ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภำพ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
กรรมกำร
นำยศุภกร พันธุกำนนท์
กรรมกำร
* ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ จำนวน 1 คน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั 9801 กรุ๊ ป(ไทยแลนด์) จำกัดและได้ขำยหุน้ ทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
3,736,045.57
3,946,736.23
31,109,803.10
23,479,224.46
34,845,848.67
27,425,960.69

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
400.00
908,260.23
732,921.83
908,260.23
733,321.83

6. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
1,769,366.93
3,429,272.02
หัก:ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น (2562:ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ)

ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำระยะสั้น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่น

(159,776.78)
1,609,590.15

3,429,272.02

6,859,162.90
600,737.02
1,084,484.00
3,318,453.02
11,862,836.94

4,646,510.25
816,034.30
596,643.00
1,303,672.88
7,362,860.43

44,623.71
44,623.71

18,266.68
18,266.68

13,472,427.09

10,792,132.45

44,623.71

18,266.68
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-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,421,771.65
1,148,905.60
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
61,818.50
2,280,366.42
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
126,000.00
- เกินกำหนดชำระ 7 -12 เดือน
159,776.78
รวมลูกหนี้กำรค้ำ– กิจกำรอื่น
1,769,366.93
3,429,272.02
หัก:ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึ้น (2562: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ)
(159,776.78)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุ ทธิ
1,609,590.15
3,429,272.02
-

7. สินค้าคงเหลือ สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ ประกอบด้วย
บำท

ยำและผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
สิ นค้ำสุ ขภำพสำหรับภำยนอกร่ ำงกำย
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
สิ นค้ำบริ โภค
สิ นค้ำรอทำลำย
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัย(สิ นค้ำรอทำลำย)
สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
83,276,203.70
94,470,455.92
13,802,090.18
17,721,657.40
30,059,353.20
18,275,316.80
3,156,235.75
8,191,384.48
1,689,037.79
1,689,037.79
666,057.87
287,519.31
132,648,978.49
140,635,371.70
(1,689,037.79)
(1,689,037.79)
130,959,940.70
138,946,333.91
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งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
-

8. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ2562 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
1,608,382.55
345,703.52
464,076.66
95,839.18
2,068.97
4,102,874.68
3,997,969.64
1,760,000.00
1,760,000.00
238,136.83
6,208,578.20
2,310,596.04
5,853,808.82
2,068.97

ภำษีซ้ือ
ภำษีซ้ือไม่ถึงกำหนด
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรออกหุน้ สำมัญรอตัดจ่ำย
อื่นๆ
รวม

9. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ประกอบด้ วย
ทุนชำระแล้ว
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

สัดส่ วนเงินลงทุน
31-ธ.ค. 31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

2563

2562

2563

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

65
35

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
=
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
(เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย)
31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

2562

2563

2562

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

55

100

100

89.15

82.43

25

100

100

26.23

20.22

115.38

102.65

Z==
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
วิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
102,645,863.50
79,700,000.00
299,600.00
20,000,000.00
51,936,027.48
22,646,263.50

ยอดยกมำ
ซื้อเพิ่มเงินลงทุน
เพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจำกส่ วนแบ่งกำไรในบริ ษทั ร่ วม
ลดลงจำกเงินปันผล
ยอดยกไป

(59,199,784.73)
115,382,106.25
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102,645,863.50

10. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุ ทธิประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

อำคำร

ส่ วนปรับปรุ ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

ยำนพำหนะ
อุปกรณ์สำนักงำน

เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่ องตกแต่ง

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

8,176,160.00
8,176,160.00

14,953,223.46
14,953,223.46

41,151,359.94
(685,300.00)
5,758,225.24
46,224,285.18

7,924,292.40
2,856,519.75
(2,317,859.38)
8,462,952.77

4,095,700.93
4,095,700.93

3,825,433.44
1,400,226.74
(549,533.03)
4,676,127.15

7,826,129.43
5,070,171.12
(2,101,202.60)
10,795,097.95

1,681,889.00
4,076,336.24
(5,758,225.24)
-

89,634,188.60
13,403,253.85
(5,653,895.01)
97,383,547.44

-

(2,822,277.25)
(747,661.02)
(3,569,938.27)

(6,008,234.82)
(2,097,055.53)
328,119.84
(7,777,170.51)

(4,016,419.44)
(1,395,633.31)
2,085,676.89
(3,326,375.86)

(3,467,040.26)
(148,999.34)
(3,616,039.60)

(1,060,473.24)
(782,541.12)
511,583.59
(1,331,430.77)

(2,610,365.95)
(1,568,332.93)
1,994,433.02
(2,184,265.86)

-

(19,984,810.96)
(6,740,223.25)
4,919,813.34
(21,805,220.87)

8,176,160.00
8,176,160.00

12,130,946.21
11,383,285.19

35,143,125.12
38,447,114.67

3,907,872.96
5,136,576.91

628,660.67
479,661.33

2,764,960.20
3,344,696.38

5,215,763.48
8,610,832.09

1,681,889.00
-

69,649,377.64
75,578,326.57
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อุปกรณ์
สำนักงำน

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิม่ ขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และ ส่ วนปรับปรุ ง งำนระหว่ำงก่อสร้ำง
และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

8,593.46
359,803.40
368,396.86

38,390.56
400,685.90
439,076.46

326,170.53
326,170.53

1,631,900.20
1,631,900.20

(342.20)
(25,726.05)
(26,068.25)

(3,678.95)
(37,036.19)
(40,715.14)

(21,168.22)
(21,168.22)

(6,911.05)
(6,911.05)

8,251.26
342,328.61

34,711.61
398,361.32

305,002.31

1,624,989.15

รวม

46,984.02
1,631,900.20 2,718,560.03
(1,631,900.20)
- 2,765,544.05
-

(4,021.15)
(90,841.51)
(94,862.66)

42,962.87
- 2,670,681.39

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 แสดงไว้ในกำรคำนวณกำไรขำดทุนดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
ต้นทุนค่ำบริ หำรจัดกำร
43,947.24
43,947.24
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
2,090,144.48
6,935,962.67
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
4,606,131.53
3,609,885.29
46,894.27
4,021.15
รวม
6,740,223.25
10,545,847.96
90,841.51
4,021.15
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11.

สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

12,724,167.48
1,392,550.00
(212,100.00)
13,904,617.48

283,800.00
283,800.00

(5,832,859.68)
(941,102.61)
212,098.00
(6,561,864.29)

(29,136.65)
(29,136.65)

6,891,307.80
7,342,753.19

254,663.35

12.

สินทรัพย์สิทธิการใช้
กลุ่มบริ ษทั ฯมีสินทรัพย์สิทธิกำรใช้ ซึ่ งเกิดจำกกำรนำมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้เป็ นครั้งแรกตั้งแต่วนั ที่
1 มกรำคม 2563 ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ได้แสดงแยกต่ำงหำกในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
-

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
-

133,494,095.40

6,553,408.74

1,632,498.66

-

ลดลง (หมดสัญญำ)

(1,323,848.93)

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

133,802,745.13

6,553,408.74

-

-

(17,373,857.64)

(1,142,165.54)

730,399.40

-

(16,643,458.24)

(1,142,165.54)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

133,494,095.40

6,553,408.74

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

117,159,286.89

5,411,243.20

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

งบกำรเงินรวม

ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ :
- รับรู ้จำกสัญญำเช่ำดำเนินงำน
มูลค่ำตำมบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง (หมดสัญญำ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
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13.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
บริ ษทั ฯ มีเจ้ำหนี้ สัญญำเช่ำ ซึ่ งประกอบด้วยสัญญำเช่ำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง จำนวน 28 สัญญำ สำหรับใช้ในกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จ โดยมี กำหนดชำระค่ำเช่ ำเป็ นรำยเดื อน ระหว่ำง 20 - 156 งวด หนี้ สินตำมสัญ ญำเช่ ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ
2562 ประกอบด้วย
บำท
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ :
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั

-

-

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี

-

-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ :
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

-

-

152,132,143.55

7,431,300.00

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี

(31,351,392.93)

(877,891.26)

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงปี :
บวก หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชีเพิม่ ขึ้นระหว่ำงปี

120,780,750.62

6,553,408.74

1,747,692.60

-

(115,193.95)

-

5,082,986.64

268,459.48

หัก เงินจ่ำยชำระ

(17,774,354.24)

(1,292,400.00)

หัก ยกเลิกสัญญำ

(640,493.98)

-

109,081,387.69

5,529,468.22

(11,297,917.09)

(1,070,017.84)

97,783,470.60

4,459,450.38

บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตดั จ่ำย

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ สุ ทธิ

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 แสดงได้ดงั นี้
บำท
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม
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17,373,857.64
5,082,986.63
184,839.37
108,708.00
22,750,391.65

1,142,165.53
268,459.48
37,200.00
1,447,825.01

รำยละเอียดของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563และ 2562 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
หนี้สินสุ ทธิ
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย หนี้สินสุ ทธิ
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
15,882,348.84
(4,584,431.75) 11,297,917.09
เกินหนึ่งปี
119,570,813.07
(21,787,342.47) 97,783,470.60
135,453,161.91
(26,371,774.22) 109,081,387.69
รวม
บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
รวม
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
1,292,400.00

14.

31 ธันวำคม 2563
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

รวม

31 ธันวำคม 2562
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

(222,382.16)

1,070,017.84

-

-

-

เกินหนึ่งปี

4,846,500.00

(387,049.62)

4,459,450.38

-

-

-

รวม

6,138,900.00

(609,431.78)

5,529,468.22

-

-

-

สิทธิการเช่ า - สุ ทธิ
บำท
สิ ทธิกำรเช่ำ (รำคำทุน)
หัก รำยจ่ำยตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
บวก ซื้อระหว่ำงงวด - รำคำทุน
หัก จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้จำกกำรนำมำตรฐำน- กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ
โอนระหว่ำงงวด - มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

15.

งบกำรเงินรวม
15,750,000.00
(3,036,655.22)
12,713,344.78
-

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
-

(12,713,344.78)
-

เงินฝากทีม่ ีภาระผูกพัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันจำนวนดังกล่ำวใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมสถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ ง ต่อมำกลุ่มบริ ษทั
ได้ชำระหนี้ครบถ้วนจึงได้ไถ่ถอนหลักประกันในไตรมำส 2 ปี 2563
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-

16.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
18,138,112.26
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
24,000,000.00
9,000,000.00
รวม
24,000,000.00
27,138,112.26
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปี โดยจดจำนองที่ดิน อำคำร สิ่ งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ฯและกรรมกำร เป็ นหลักประกัน
และมีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ ำประกัน

17.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562

เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
เช็คค้ำงจ่ำย

6,874,098.64

53,532,714.32

-

-

เจ้ำหนี้กำรค้ำ

87,410,238.85
94,284,337.49

53,998,983.93
107,531,698.25

-

-

2,718,435.23

1,065,663.53

677,877.07

15,012.91

10,279,559.42

11,156,960.75

2,435,763.30

1,730,469.09

236,456.14

62,729.70

-

-

53,712.14

82,487.50

-

-

รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

13,288,162.93

12,367,841.48

3,113,640.37

1,745,482.00

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

107,572,500.42

119,899,539.73

3,113,640.37

1,745,482.00

รวม
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
รำยได้รับล่วงหน้ำ
อื่น ๆ
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18.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม – สุ ทธิ
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอกำรนำส่ ง
ภำษีขำยไม่ถึงกำหนด
รวม
19.

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
1,532,343.66
229,643.94
7,441,771.22
433,626.95
490,230.72
834,627.06
9,464,318.60
1,497,897.95

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
117,438.13
84,149.95
3,575,059.07
57,795.81
89,080.85
47,963.49
3,781,578.05
189,909.25

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
29,163,914.88
56,674,997.54
บวก กูย้ มื เพิ่ม
3,500,000.00
หัก ชำระคืน
(23,364,473.56)
(27,511,082.66)
ยอดคงเหลือ ณวันสิ้ นงวด
9,299,441.32
29,163,914.88
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(5,828,457.12)
(12,999,400.79)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ
3,470,984.20
16,164,514.09
-
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เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำแนกตำมวงเงินได้ดงั นี้;
ล้ำนบำท
วงเงิน

ยอดค้ำงชำระ ณ วันที่

31 ธ.ค.63 31 ธ.ค.62

31 ธ.ค.63

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

กำรชำระคืนเงินกู้

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
วงเงินที่ 1

5

5

-

MLR

วงเงินที่ 2*

5.5

5.5

0.60

4.0%

วงเงินที่ 3*

4.5

4.5

0.41

4.0%

วงเงินที่ 4

6

6

3.47

MLR-1.0%

วงเงินที่ 5

3

3

1.32

MLR-1.0%

วงเงินที่ 6

3.5

-

3.50

2.0%

-

10

-

MLR-1.0%

วงเงินที่ 2

-

10

-

MLR

วงเงินที่ 3

-

15

-

MLR

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
วงเงินที่ 1

รวม
27.50
59
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

9.30
(5.83)

สุ ทธิ

3.47

ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 78,000 บำท
เริ่ ม กันยำยน 2556 ถึง สิ งหำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท
เริ่ ม มกรำคม 2561 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท
เริ่ ม กรกฎำคม 2560 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท
เริ่ ม พฤษภำคม 2564 ถึง เมษำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 190,000 บำท
เริ่ มมกรำคม 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 195,000 บำท
เริ่ ม ตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 300,000 บำท
เริ่ ม ธันวำคม 2560 ถึง พฤศจิกำยน 2565

* เงินกูย้ มื ของบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด สำหรับวงเงินที่ 2 และ 3 บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ได้รับมำตรกำรช่วยเหลือจำก
สถำบันกำรเงินเนื่องจำกสถำณกำรณ์ โควิด19 โดยกำรให้พกั ชำระหนี้ดงั กล่ำวเป็ นเวลำ 6 เดือน
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20.

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563และ 2562 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันต้นปี
3,154,864.00
2,049,498.00
818,678.00
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
815,778.04
1,105,366.00
415,587.00
818,678.00
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันสิ้ นปี
3,970,642.04
3,154,864.00
1,234,265.00
818,678.00
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บำท
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2563
2562
2563
2562
770,690.04
1,075,834.00
404,131.00
818,678.00
45,088.00
29,532.00
11,456.00
815,778.04
1,105,366.00
415,587.00
818,678.00

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้ :
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
อัตรำคิดลด
1.40-2.11 %
1.40%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.00-5.00 %
3.00-5.00 %
สัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
0-23 %*
0-8 %*
อัตรำมรณะ
TMO2017 **
TMO 2017 **
* ขึ้นอยูก่ บั อัตรำถัวเฉลี่ยของกลุ่มอำยุของพนักงำน
** อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่นำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำข้อสมมติ อื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล สำหรับปี
2563 มีดงั นี้
- ถ้ำอัตรำคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง 0.09 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น ถ้ำอัตรำคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้ อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง 0.00 – 0.17 ล้ำนบำท
(เพิ่มขึ้น 0.00 - 0.21 ล้ำนบำท)
- ถ้ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึ้น 0.00 – 0.23
ล้ำนบำท (ลดลง 0.00 - 0.19 ล้ำนบำท)
- ถ้ำสัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จะลดลง 0.00 – 0.19 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น 0.00 – 0.10 ล้ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้คำนวณโดย
กำรใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
21.

ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คำนวณกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิทำงภำษีโดยกำรนำรำยกำรที่มิให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่ วน
ที่ได้รับกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นภำษีมำบวกหรื อหักตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว
อัตรำที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2563 และ 2562 ในอัตรำร้อยละ 20
21.1 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
บำท

ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- รำยกำรที่กระทบงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
2563
2562
2563
2562
14,623,168.98
7,180,348.10
13,028.20
-

(163,155.80)

(221,073.20)

(83,117.40)

(163,735.60)

14,460,013.18

6,959,274.90

(70,089.20)

(163,735.60)
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21.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับปี
สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธิ นำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2563
2562
2563
2562
66,535,556.80
28,725,620.62
52,156,713.02
21,602,610.12
20%
20%
20%
20%
24,511,426.82

11,229,919.81

10,431,342.60

4,320,522.02

(163,155.80)

(221,073.20)

(83,117.40)

(163,735.60)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(33,853.46)
649,349.92

(4,529,252.70)
208,730.68
270,950.31

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36

(4,529,252.70)
208,730.68
-

14,460,013.18

6,959,274.90

(70,089.20)

(163,735.60)

21.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำคงเหลือ
337,807.56
337,807.56
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
794,128.60
630,972.80
246,853.00
163,735.60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
1,131,936.16
968,780.36
246,853.00
163,735.60
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22.

ทุนจดทะเบียน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ สำมัญ
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ ประชุ มวิสำมัญ ผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติ อนุ มตั ิเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้ของ
บริ ษทั จำกเดิมมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 0.50 บำท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ดงั กล่ำว
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้
ดังกล่ำวมีผลให้จำนวนหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกเดิม 8 ล้ำนหุน้ เป็ น 160 ล้ำนหุน้
กำรเพิ่มทุน
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก
เดิม 160 ล้ำนหุ้น เป็ น 272 ล้ำนหุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวน 112 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วเป็ นจำนวน 20 ล้ำนบำทในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 มีผลให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั
เพิ่ ม ขึ้ น จำก 160 ล้ำนหุ้ นเป็ น 200 ล้ำนหุ้น (ทุ นที่ ชำระแล้วจำก 80 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริ ษทั กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ แล้วเมื่อ
วันที่ 16 ธันวำคม 2563

23.

สารองตามกฎหมาย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 1202 แห่ งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ ทุกครำวที่แจกเงินปันผล บริ ษทั ต้องจัดสรรเงินไว้
เป็ นทุนสำรองอย่ำงน้อยหนึ่งในยีส่ ิ บส่ วนของจำนวนผลกำไรซึ่งบริ ษทั ทำมำหำได้จำกกิจกำรของบริ ษทั จนกว่ำทุนสำรองนั้น
จะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิ บของจำนวนทุนของบริ ษทั หรื อมำกกว่ำนั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั

24.

เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีมติ
เห็นชอบ ให้จดั ประชุมผูถ้ ื อหุ้นสำมัญประจำปี ขึ้นในวันที่ 30 เมษำยน 2563 และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุ มตั ิ
จ่ำยเงินปั นผลจำกกำรดำเนิ นงำนวันที่ 1 มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตรำหุ้นละ 2.50 บำท
คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 20 ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 19 พฤษภำคม 2563

25.

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 คำนวณจำกกำไรสำหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สำมัญของบริ ษทั และจำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงปี ในแต่ละปี โดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักซึ่งปรับปรุ งด้วย
จำนวนหุน้ สำมัญที่เปลี่ยนแปลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ ค่ำหุน้ สำมัญเพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบ

26.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทำงด้ำนธุรกิจร้ำนขำยยำ โดยจำหน่ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร อุปกรณ์
กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดค้น พัฒนำ นำเข้ำ และจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสุ ขภำพ
โดยทั้งหมดจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุ ขภำพและกำรแพทย์ จึงมีส่วนงำนเดียวซึ่งแสดงในงบกำไร(ขำดทุน)
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27.

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 2562 จำแนกตำมลักษณะได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2563
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2563 31 ธันวำคม 2562
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
5,215,359.99
(308,533.06)
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
820,269,674.36
531,002,867.87
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
95,286,656.93
54,068,846.37
15,194,399.75
3,449,273.50
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
25,055,406.95
8,314,483.60
1,262,143.70
1,922.91
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
16,621,881.17
27,786,181.11
750,027.58
849,452.61
ค่ำสำธำรณูปโภค
7,477,503.13
246,981.55
ค่ำบริ กำรอื่น
11,095,806.07
3,392,999.96
-

28.

การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
28.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหนี้และ
เจ้ำหนี้ กำรค้ำ บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
ดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
(ก) ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษ ทั ฯ มีค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลูก หนี้ ก ำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสมดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำย
ที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่ อคือมูลค่ำตำม
บัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯ มี ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกคู่สัญ ญำเป็ นธนำคำรที่ มีควำม
น่ำเชื่อถือ ซึ่งบริ ษทั พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตต่ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษทั ฯ กำกับ ดู แ ลควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อ งและรั กษำระดับของเงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด ที่ ผูบ้ ริ ห ำร
พิ จำรณำว่ำเพี ยงพอในกำรจัดหำเงิ นเพื่ อใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษ ทั ฯ และลดผลกระทบจำก ควำมผันผวนใน
กระแสเงินสด

- 40 -

ระยะเวลำกำรครบกำหนดคงเหลือตำมสัญญำของหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่รำยงำนมีรำยละเอียดดังนี้
ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
ตำมบัญชี หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ
- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์

13.46
109.08
9.46
8.50
140.50

13.46
11.30
9.46
8.50
42.72

11.09
11.09

หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์

-

-

-

มูลค่ำ
ตำมบัญชี

29.47
29.47
-

57.22
57.22
-

รวม

13.46
109.08
9.46
8.50
140.50
-

ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั )
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ

3.87
5.53

3.87
1.07

1.12

3.34

-

3.87
5.53

- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร

3.78

3.78

-

-

-

3.78

13.18

8.72

1.12

3.34

-

13.18

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีรำยกำรค้ำกับลูกหนี้ และ
เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ ส ำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมี อตั รำดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปัจจุบนั ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
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มูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริ ษทั ฯ วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย และเนื่ องจำกสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั
จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระ ในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมูลค่ำ
ยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ดหรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
29. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญำบริ กำรระยะยำวกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
จำนวนสัญญำ (หน่วย : ฉบับ)
4
อัตรำค่ำบริ กำรรำยเดือน
40,569 - 81,000 บำท
มูลค่ าภาระผูกพันตามสั ญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : ล้ำนบำท)
ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

บริษัทและบุคคลที่เกีย่ วข้ อง
3.02
2.26
5.28

บริษัทและบุคคลที่ไม่ เกีย่ วข้ อง
15
16,479 – 154,003.25 บำท

รวม
19

บริษัทและบุคคลที่ไม่ เกีย่ วข้ อง
10.32
8.41
18.73

รวม
13.34
10.67
24.01

30. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ มีมติเห็ นชอบ ให้จดั ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสำมัญประจำปี ขึ้นใน
วันที่ 16 มีนำคม 2564 และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปันผลจำกกำรดำเนินงำนวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตรำหุน้ ละ 0.07 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก้ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 18 มีนำคม 2564
31. การอนุมัติงบการเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564

ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
- 42 -

บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย
งบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2562
และ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ ลดี จากัด
(1)

ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (“บริ ษทั ”) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะกิ จการ งบกาไรขาดทุนรวมและเฉพาะกิ จการ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และ
บริ ษทั ย่อย และของบริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงินสดสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(2)

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรคควำม
รับ ผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชีต่อ กำรตรวจสอบงบกำรเงิน รวมและงบกำรเงิน เฉพำะกิจ กำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชี พบัญชี ที่กำหนดโดยสภำ
วิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
และข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บัติตำมควำมรั บผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่ นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อ กำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ว่ำ
หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

(3)

เรื่ องอื่น
โดยมิ ได้เป็ นเงื่ อนไขในกำรแสดงควำมเห็ น ต่ องบกำรเงิ นดังกล่ ำว ข้ำพเจ้ำขอให้ สั งเกตุ ตำมที่ กล่ ำวในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 1.3 ว่ำ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปบริ ษทั ฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากเดิมที่ใช้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เป็ นตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินรวมถึงการตีความและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยปรับงบการเงินที่นามา
แสดงเปรี ยบเทียบย้อนหลัง
“บริ ษทั ” จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 มีทุนจด
ทะเบียนเป็ นจำนวนเงิน 80 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ จำนวน 8 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10.00 บำท) เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำ โดยรับ
ชำระเป็ นเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิม
ชื่อ: บริ ษทั ฟำร์ แมกซ์ รี เทล จำกัด) มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท โดย บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้รับโอนอำนำจควบคุมและกำร
บริ หำรทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป ดังนั้น ”บริ ษทั ” จึงได้เริ่ มนำเสนองบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ 1
มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป

(4) ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่ในการกากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ การควบคุม ภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่า
จาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรับ การดาเนิ น งานต่อ เนื ่ อ งเว้น แต่ผู บ้ ริ ห ารมีค วามตั้ง ใจที่จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั

(5) ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่ อมัน่ ในระดับ สู งแต่ ไม่ได้เป็ นการรั บ ประกันว่าการปฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชีจ ะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่ มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น ของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความ
เสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ ร่ วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

•

สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึ งการเปิ ดเผยข้อ มู ล ในงบการเงิ น ที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ ถ้าการเปิ ดเผยดัง กล่ าวไม่ เพี ย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า ขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ ตาม เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ ใ ห้ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ต้อ งหยุด การ
ดาเนินงานต่อเนื่อง

•

ประเมินการนาเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรมทาง
ธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่ อสารกับ ผูบ้ ริ หารในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885

สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 23 เมษำยน 2563

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิทธิ การเช่า - สุทธิ
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4

27,425,960.69

733,321.83

300,000.00

3.1
5
6
7

8,953,559.75
10,792,132.45
138,946,333.91
2,310,596.04
188,428,582.84

743,156.15
18,266.68
2,068.97
1,496,813.63

300,000.00

8
9
10
18.3

69,649,377.64
6,891,307.80
968,780.36

102,645,863.50
42,962.87
163,735.60

79,700,000.00
-

11
12
3.2

12,713,344.78
3,000,000.00
1,774,563.00
11,988,388.06
595,948.19
588,153.58
108,169,863.41
296,598,446.25

484,650.00
7,800.00
231,579.37
103,576,591.34
105,073,404.97

79,700,000.00
80,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบแสดงฐานะการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
1

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

13

27,138,112.26

-

-

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.3

769,275.51

749,000.00

- กิจการอื่น

14

119,899,539.73

1,745,482.00

16

12,999,400.79

15

5,898,677.10
1,497,897.95
168,202,903.34

189,909.25
2,684,391.25

206,510.00

16,164,514.09
3,154,864.00
982,500.00
20,301,878.09
188,504,781.43

818,678.00
10,500.00
829,178.00
3,513,569.25

206,510.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

16
17

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

206,510.00

-

-

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
2

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

21,559,835.72
6,533,829.10
108,093,664.82
296,598,446.25

21,559,835.72
101,559,835.72
105,073,404.97

(206,510.00)
79,793,490.00
80,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบแสดงฐานะการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
3

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้นสาหรับปี
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.3

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

80,000,000.00

-

(206,510.00)

80,000,000.00

-

21,766,345.72
21,559,835.72

บาท
งบการเงินรวม
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวม
ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจ
องค์ประกอบอื่น
ภายใต้การควบคุม
ของ
เดียวกัน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
6,533,829.10
6,533,829.10

6,533,829.10
6,533,829.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
4

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

79,793,490.00

79,793,490.00

6,533,829.10
21,766,345.72
108,093,664.82

6,533,829.10
21,766,345.72
108,093,664.82

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2561
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2561
ปั นผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

80,000,000.00

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปี 2562
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-

-

ยังไม่ได้จดั สรร
-

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
80,000,000.00

(206,510.00)

(206,510.00)

80,000,000.00

-

(206,510.00)

79,793,490.00

80,000,000.00

-

(206,510.00)

79,793,490.00

80,000,000.00

-

21,766,345.72
21,559,835.72

21,766,345.72
101,559,835.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
5

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

925,937,535.44
224,035.69
9,032,868.15
935,194,439.28

8,565,973.23
1,594.55
4,088.34
8,571,656.12

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

744,007,872.07
114,974,051.45
43,693,160.55
3,793,734.59
906,468,818.66

6,308,366.21
3,306,943.29
9,615,309.50

206,510.00
206,510.00

28,725,620.62
6,959,274.90
21,766,345.72

22,646,263.50
21,602,610.12
(163,735.60)
21,766,345.72

(206,510.00)
(206,510.00)

21,766,345.72
21,766,345.72

21,766,345.72
21,766,345.72

(206,510.00)
(206,510.00)

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

2.72

2.72

(0.03)

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

8,000,000

8,000,000

8,000,000

ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

8
18.2

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบแสดงฐานะการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563
ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

21,766,345.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
21,766,345.72

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

21,766,345.72

(206,510.00)

21,766,345.72
21,766,345.72

21,766,345.72
21,766,345.72

(206,510.00)
(206,510.00)

งบแสดงฐานะการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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-

21,766,345.72

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

(206,510.00)

บริษัท เฮลท์ ลีด จำกัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี

21,766,345.72

รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา

4,021.15

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย

818,678.00
(22,646,263.50)

ดอกเบี้ยรับ

(1,594.55)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตดั บัญชี

(163,735.60)

ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน

(222,548.78)

สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(761,422.83)

สิ นค้าคงเหลือ

-

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น

(2,068.97)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(492,450.00)

หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2,287,972.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่ น

189,909.25

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

10,500.00

เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน

1,009,890.67

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้

(231,579.37)

เงินสดสุ ทธิ ได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

778,311.30

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ

(นายศุภกร พันธุกานนท์)

(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษัท เฮลท์ ลีด จำกัด และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
บาท
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(46,984.02)

เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(299,600.00)

เงินสดรับดอกเบี้ย

1,594.55

เงินสดสุ ทธิ ได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(344,989.47)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

433,321.83
300,000.00
733,321.83

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัดได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 28
ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร บริ ษทั ฯ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทาและการแสดงรายการในงบการเงิน
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เป็ นต้นไปบริ ษทั ฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีจากเดิมที่ใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สาหรับ กิ จการที่ ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะ เป็ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงการตี ความและแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี โดยปรับงบการเงินที่นามาแสดงเปรี ยบเทียบย้อนหลัง
“บริ ษทั ” จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เมื่อ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 มีทุนจดทะเบียน
เป็ นจำนวนเงิน 80 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ จำนวน 8 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10.00 บำท) เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำ โดยรับชำระเป็ นเงิน
ลงทุนในหุน้ สำมัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริ ษทั ฟำร์แมกซ์
รี เทล จำกัด) มู ลค่ำ 25 ล้ำนบำท โดย บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้รับโอนอำนำจควบคุมและกำรบริ ห ำรทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่
1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป ดังนั้น “บริ ษทั ” จึงได้เริ่ มนำเสนองบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562 เป็ นต้นไป
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมสำหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวำคม 2562 ได้รวมงบกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย
หลังจำกได้ตดั ยอดคงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญออกแล้ว
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ จัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมในสอง
ภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
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1.3 การรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนด้วยเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริ ษทั เฮลทิ เนส จำกัด (เดิมชื่ อ :
บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด) ซึ่งเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ที่กาหนดให้บนั ทึกสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้
และหนี้ สินที่รับมาระบุได้ ด้วยมูลค่าตามบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ ในการนี้ไม่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม เนื่องจากบริ ษทั ฯ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่ งในจานวนหุ้น ร้อยละ 100 ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในกำรโอนธุ รกิ จกับรำคำตำมบัญชี
ดังกล่ำว ณ วันที่ โอนธุ รกิจจะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นภำยใต้หัวข้อ “ส่ วนเกินจำกกำรรวมธุ รกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”
ณ วันรวมธุรกิจ ข้อมูลของสิ่ งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ และ สิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้สินที่รับมาที่ระบุได้ มีดงั นี้

สิ่งตอบแทนในการรวมธุรกิจ
หุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
เฮลท์ จำกัด

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด

(หน่วย :บำท)
รวม

55,000,000.00

25,000,000.00

80,000,000.00

สิ นทรัพย์ที่ระบุได้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำ และลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ที่ระบุได้

3,809,367.63
7,665,152.99
92,712,338.81
2,914.62
52,767,335.35
507,415.77
409,420.40
17,853,994.42
175,727,939.99

7,437,825.61
11,749,803.91
1
28,196,956.17
521,499.00
10,810,907.31
4,505,095.30
338,286.76
8,640,340.08
72,200,714.14

11,247,193.24
19,414,956.90
120,909,294.98
524,413.62
63,578,242.66
5,012,511.07
747,707.16
26,494,334.50
247,928,654.13

หนี้สินที่ระบุได้
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูร้ ะยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
ส่ วนของหนี้สินระยะยำวที่ถึงกำหนดชำระภำยใน 1 ปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินที่ระบุได้

(35,013,116.35)
(42,564,426.03)
(4,975,562.47)
(2,655,994.00)
(2,873,866.32)
(7,973,760.53)
(2,520,102.00)
(98,576,827.70)

(17,251,617.48)
(20,585,753.46)
(978,809.31)
(23,139,921.08)
(861,896.00)
(62,817,997.33)

(35,013,116.35)
(59,816,043.51)
(25,561,315.93)
(2,655,994.00)
(3,852,675.63)
(31,113,681.61)
(3,381,998.00)
(161,394,825.03)

77,151,112.29

9,382,716.81

86,533,829.10

22,151,112.29

(15,617,283.19)

6,533,829.10

หัก มูลค่ าสุ ทธิของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มาและหนีส้ ิ นที่รับมา

สิ นทรัพย์ และหนีส้ ิ นสุ ทธิที่ระบุได้ - ที่ได้ รับ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
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1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำรตีควำมที่ออกและ
ปรับปรุ งใหม่โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม
2562 ซึ่ งกำรปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวข้ำงต้นในงวดปั จจุบนั ไม่มีผลกระทบต่องบ
กำรเงินอย่ำงมีนยั สำคัญ
1.4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยังไม่ มีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกรำคม 2563 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำเสนองบกำรเงิน
ฉบับที่ 2 เรื่ อง สิ นค้ำคงเหลือ
ฉบับที่ 7 เรื่ อง งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
ฉบับที่ 10 เรื่ อง เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้
ฉบับที่ 16 เรื่ อง ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 20 เรื่ อง กำรบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและกำรเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล
ฉบับที่ 21 เรื่ อง ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 23 เรื่ อง ต้นทุนกำรกูย้ มื
ฉบับที่ 24 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 26 เรื่ อง กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผลประโยชน์เมื่อออกจำกงำน
ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ฉบับที่ 28 เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ
ฉบับที่ 29 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 32 เรื่ อง กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 33 เรื่ อง กำไรต่อหุน้
ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำล
ฉบับที่ 36 เรื่ อง กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
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ฉบับที่ 38 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฉบับที่ 40 เรื่ อง อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ฉบับที่ 41 เรื่ อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็ นครั้งแรก
ฉบับที่ 2 เรื่ อง กำรจ่ำยโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 เรื่ อง กำรรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 4 เรื่ อง สัญญำประกันภัย
ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6 เรื่ อง กำรสำรวจและกำรประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่
ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 8 เรื่ อง ส่ วนงำนดำเนินงำน
ฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบกำรเงินรวม
ฉบับที่ 11 เรื่ อง กำรร่ วมกำรงำน
ฉบับที่ 12 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจกำรอื่น
ฉบับที่ 13 เรื่ อง กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้จำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ
ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 10 เรื่ อง ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล - กรณี ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจง
กับกิจกรรมดำเนินงำน
ฉบับที่ 25 เรื่ อง ภำษีเงินได้ - กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษีของกิจกำรหรื อของผูถ้ ือหุน้
ฉบับที่ 29 เรื่ อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 32 เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน – ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1 เรื่ อง กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลกั ษณะ
คล้ำยคลึงกัน
ฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจำกกองทุนกำรรื้ อถอน กำรบูรณะและกำรปรับปรุ งสภำพแวดล้อม
ฉบับที่ 7 เรื่ อง กำรปรับปรุ งย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29
เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุ นแรง
ฉบับที่ 10 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ
ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทำนบริ กำร
ฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจำกัดสิ นทรัพย์ตำมโครงกำรผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสมั พันธ์
ของรำยกำรเหล่ำนี้ สำหรับมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงำน
ฉบับที่ 16 เรื่ อง กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 17 เรื่ อง กำรจ่ำยสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ
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ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่
ฉบับที่

19
20
21
22
23

เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง
เรื่ อง

กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
ต้นทุนกำรเปิ ดหน้ำดินในช่วงกำรผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน
เงินที่นำส่ งรัฐ
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศและสิ่ งตอบแทนจ่ำยล่วงหน้ำ
ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำงภำษีเงินได้

ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 แล้วเห็นว่ำ
1) มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1, ฉบับที่ 2, ฉบับที่ 7, ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 12, ฉบับที่ 16, ฉบับที่ 19,
ฉบับที่ 21, ฉบับที่ 23, ฉบับ ที่ 24, ฉบับที่ 27, ฉบับที่ 33, ฉบับ ที่ 34, ฉบับที่ 36, ฉบับที่ 37, ฉบับ ที่ 38
และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1,ฉบับที่ 8, ฉบับที่ 10, ฉบับที่ 13 และฉบับที่ 15 จะไม่มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
2) มำตรฐำนกำรบั ญ ชี ฉ บั บ ที่ 32, มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 7, ฉบั บ ที่ 9, ฉบับ ที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรออกรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่16 และฉบับที่ 19 ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่
ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำถือปฏิบตั ิ
3) มำตรฐำนกำรบัญ ชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี และกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอื่น ๆ นอกเหนื อจำกที่กล่ำวในข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญสรุ ปได้ดงั นี้
2.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
บริ ษทั ฯ บันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
-

-

รำยได้จำกกำรขำยจะบันทึกเป็ นรำยได้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ ยกเว้นกรณี ที่เป็ นรำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำที่รับจ้ำงผลิตตำมคำสั่งที่กำหนดเป็ นพิเศษของ
ลูกค้ำ จะรับรู ้รำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร จะบันทึกเป็ นรำยได้โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ในกำรรับเงินปั นผล

2.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่แสดง ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่มีกำหนดจ่ำย
คืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน

14

2.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุน
โดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำร
วิเครำะห์อำยุหนี้และสถำนะกำรเงินของลูกหนี้
2.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป บันทึกในรำคำทุน โดยวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน หรื อ มูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับคืน แล้วแต่อย่ำงใดจะต่ำ
กว่ำ
บริ ษ ทั ฯ ตั้ง ค่ ำ เผื่อ กำรลดลงของมู ล ค่ ำ สิ น ค้ำ เมื่ อ คำดว่ำ สิ น ค้ำ จะเสื่ อ มสภำพ หรื อ ล้ำ สมัย โดยพิจำรณำจำก
สภำพปัจจุบนั ของสิ นค้ำคงเหลือและแนวโน้มของผูบ้ ริ โภคเป็ นเกณฑ์
2.5 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยซึ่ งบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งทำงตรงและทำงอ้อมมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ งหรื อมีอำนำจในกำร
ควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นงำนเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั โดยวิธีส่วนได้
เสี ย
2.6 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำรและอุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
ค่ำเสื่ อมรำคำคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรใช้งำนโดยประมำณของสิ นทรัพย์ดงั นี้;
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์และเครื่ องใช้สำนักงำน
ยำนพำหนะ
2.7 ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ปี
20
3-5
5
5

ภำษีเงินได้สำหรับปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชี รับ รู ้ ในงบกำไรขำดทุ น ยกเว้นส่ วนที่ เกี่ ยวกับรำยกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรรวมธุ รกิ จ หรื อ
รำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน ได้แก่ ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกรโดยใช้อตั รำภำษีที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี บันทึกโดยคำนวณจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์ และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี วดั มูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กบั ผลแตกต่ำงชัว่ ครำว เมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยอิง
กับกฎหมำยที่ประกำศใช้หรื อที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รำยงำน
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำไรเพื่อเสี ยภำษีในอนำคตจะมี
จำนวนเพียงพอกับกำรใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวดังกล่ำว สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน
ณ ทุกวันที่รำยงำนและจะถูกปรับลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริ ง
2.8 ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์
อื่นๆ เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
เงินชดเชยเมื่อออกจำกงำนของพนักงำนตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของ
กำไรขำดทุนตลอดอำยุกำรทำงำนของพนักงำน
ภำระผูกพันของบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนนี้ คำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยตำม
หลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ อย่ำงไรก็ตำม ผลประโยชน์หลังออกจำก
งำนที่เกิดขึ้นจริ งนั้นอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
บริ ษทั ฯ รับรู ้ กำไรขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้นในส่ วนของกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดรำยกำร
2.9 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ด้วยเหตุ น้ ี ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งจึ งอำจแตกต่ ำงไปจำกจ ำนวนที่
ประมำณไว้
2.10 กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ทธิ ดว้ ยจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
3.

รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งเกิดขึ้นตำมปกติธุรกิจ โดยรำยกำร
ดังกล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันสำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำด
ยอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน รำยกำรบัญ ชี และรำยกำรค้ำ ที่ มีกับบริ ษทั ย่อย บริ ษ ทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและบุ คคลที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
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3.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด*
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
รวม
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561

41,310.00
41,310.00

733,156.15
733,156.15

-

5,244,177.83
3,668,071.92
8,912,249.75
8,953,559.75

10,000.00
10,000.00
743,156.15

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
9,840.00
733,156.15
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
31,470.00
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุ ทธิ
733,156.15
41,310.00
3.2 เงินมัดจำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำจำนวนดังกล่ำว เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนและที่ต้ งั สำขำ(ร้ำนขำยยำ) กับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ทั้งสิ้ น จำนวน 8 สัญญำ
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3.3 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด
รวม
เจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด*
บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
รวม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

21,700.95
5,189.50
26,890.45

-

-

423,576.00
82,559.06
236,250.00
742,385.06
769,275.51

749,000.00
749,000.00
749,000.00

-

* เดิมชื่อบริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562
3.4 รำยละเอียดของรำยกำรค้ำที่สำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
2562
บริษัทย่ อย
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ค่ำเช่ำ
ขำยสิ นค้ำ

-

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
สำหรับปี สิ้ นสุ ด
2562
2561

นโยบำยกำรกำหนด
รำคำ

8,565,973.23

-

รำคำตำมสัญญำ

1,849,947.27
1,106,776.57
3,157,938.00
8,392.52

484,650.00
-

-

รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมสัญญำ

680,625.00
63,754.78

-

-

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน
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ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่ำเบี้ยประกันชี วิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมกำร เป็ นต้น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรมีรำยกำรดังนี้ :
งบกำรเงินรวม
2562
6,095,000.00
746,026.00
6,841,026.00

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2562
2561
2,300,000.00
701,400.00
3,001,400.00
-

กิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยมีผถู ้ ือหุ้นหรื อกรรมกำรร่ วมกันมีดงั นี้
ร้อยละกำรถือหุ ้น
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน

ณ 31 ธค 62 ณ 31 ธค 61

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมีกรรมกำรร่ วมกัน
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร เป็ นผูถ้ ือหุ ้นและมีกรรมกำรร่ วมกัน
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อกำร
ดูแลสุ ขภำพและสุ ขอนำมัย

ประเทศไทย

100.00

100.00

ประเทศไทย

100.00

98.80

บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

มีกรรมกำรร่ วมกัน/กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้

ประเทศไทย

บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จำกัด

ให้เช่ำอำคำร
คลินิกเวชกรรม

กรรมกำรเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร

ประเทศไทย
ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ผูจ้ ดั จำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุ ขภำพ

ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำรเป็ น
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร

ประเทศไทย

บริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์เซอร์วิส จำกัด

กิจกำรภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

มีกรรมกำรร่ วมกัน/กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด *

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์

กรรมกำร

นำยศุภกร พันธุกำนนท์

กรรมกำร

นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล

กรรมกำร

บุคคลที่เคยเกี่ยวข้องกัน
นำยสุ เมธ มโนสุ ทธิ **

กรรมกำร

นำยณัฐวุฒ์ ิ มโนสุ ทธิ ***

กรรมกำร

* เดิมชื่อบริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562
** นำยสุ เมธ มโนสุ ทธิ เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯย่อย และได้ลำออกจำกกรรมกำร เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2561
** นำยณัฐวุฒ์ ิ มโนสุ ทธิ เป็ นกรรมกำรของบริ ษทั ฯย่อย และได้ลำออกจำกกรรมกำร เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2561
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
3,946,736.23
23,479,224.46
27,425,960.69

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
400.00
300,000.00
732,921.83
733,321.83
300,000.00

5. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น-กิจกำรอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำ
3,429,272.02
หัก ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
3,429,272.02
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำระยะสั้น
รวมลูกหนี้อื่น-กิจกำรอื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น กิจกำรอื่น

4,646,510.25
816,034.30
596,643.00
1,303,672.88
7,362,860.43
10,792,132.45

18,266.68
18,266.68
18,266.68

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้อง
กัน-นยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,148,905.60
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
2,280,366.42
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุ ทธิ
3,429,272.02
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6. สินค้าคงเหลือ สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ ประกอบด้วย

ยำและผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
สิ นค้ำสุ ขภำพสำหรับภำยนอกร่ ำงกำย
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
สิ นค้ำบริ โภค
วัสดุสิ้นเปลือง
สิ นค้ำ - รอเปลี่ยน
รวม
หัก ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัย
สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
94,470,455.92
17,721,657.40
18,275,316.80
8,191,384.48
287,519.31
1,689,037.79
140,635,371.70
(1,689,037.79)
138,946,333.91

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
-

7. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ภำษีซ้ือ
ภำษีซ้ือไม่ถึงกำหนด
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
1,608,382.55
464,076.66
238,136.83
2,310,596.04
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บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
2,068.97
2,068.97

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ทุนชำระแล้ว
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

31-ธ.ค.

1-ม.ค.

2562

2561

2562

2561

2562

2562

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด*
=
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

สัดส่ วนเงินลงทุน

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
(เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย)

55

55

100

100

82.43

55.00

25

25

100

98.80

20.22

24.70

102.65

79.70

Z== *เดิมชื่อบริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562
กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีส่วนได้เสี ย
31 ธันวำคม 2562
ยอดยกมำ
รับเพิม่
เพิ่มขึ้นจำกส่ วนแบ่งกำไรในบริ ษทั ย่อย
ยอดยกไป

79,700,000.00
299,600.00
22,646,263.50
102,645,863.50
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุ ทธิประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

8,176,160.00
8,176,160.00
8,176,160.00

อำคำร

46,269,023.57
368,300.00
(31,684,100.11)
14,953,223.46

ส่ วนปรับปรุ ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

อุปกรณ์สำนักงำน

ยำนพำหนะ

เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์

เฟอร์นิเจอร์และ
เครื่ องตกแต่ง

31,835,884.28
8,158,955.19
(343,141.86)
1,499,662.33
41,151,359.94

6,583,808.70
2,265,831.93
(936,148.23)
10,800.00
7,924,292.40

3,350,700.93
745,000.00
4,095,700.93

6,008,023.30
2,730,942.21
(4,913,532.07)
3,825,433.44

2,862,979.23
4,920,613.82
(95,187.98)
137,724.36
7,826,129.43

(24,136,483.13)
(5,594,194.21)
26,908,400.09
(2,822,277.25)

(4,261,946.10)
(2,089,430.58)
343,141.86
(6,008,234.82)

(3,733,218.20)
(1,202,379.00)
919,177.76
(4,016,419.44)

(3,350,697.93)
(116,342.33)
(3,467,040.26)

(3,820,034.04)
(1,043,915.85)
3,803,476.65
(1,060,473.24)

(2,205,957.95)
(499,586.98)
95,178.98
(2,610,365.95)

12,130,946.21

35,143,125.12

3,907,872.96

628,660.67

2,764,960.20

5,215,763.48
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-

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง

6,153,975.84
(2,823,900.15)
(1,648,186.69)
1,681,889.00
1,681,889.00

รวม

105,086,580.01
25,343,618.99
(40,796,010.40)
89,634,188.60
(41,508,337.35)
(10,545,848.95)
32,069,375.34
(19,984,810.96)
69,649,377.64

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
อุปกรณ์สำนักงำน
เครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

รวม

8,593.46
8,593.46

38,390.56
38,390.56

46,984.02
46,984.02

(342.20)
(342.20)

(3,678.95)
(3,678.95))

(4,021.15)
(4,021.15)

8,251.26

34,711.61

42,962.87

10. สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

9,853,527.64
3,727,750.00
(857,110.16)
12,724,167.48
(4,841,016.57)
(1,122,732.52)
130,889.41
(5,832,859.68)
6,891,307.80
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11. สิ ทธิการเช่ า-สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ ทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่

ตัด

1 มกรำคม 2562

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่

จำหน่ำย

ปรับปรุ ง

31 ธันวำคม 2562

สิ ทธิการเช่ า
รำคำทุน
สิ ทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี

12,625,000.00

3,125,000.00

-

-

15,750,000.00

รวมรำคำทุน

12,625,000.00

3,125,000.00

-

-

15,750,000.00

สิ ทธิกำรเช่ำรอตัดบัญชี

(1,881,099.70)

(1,155,555.52)

-

-

(3,036,655.22)

รวม

(1,881,099.70)

(1,155,555.52)

-

-

(3,036,655.22)

สิ ทธิกำรเช่ำ-สุ ทธิ

10,743,900.30

หักรำยจ่ำยตัดจำหน่ำยสะสม

12,713,344.78

กำรตัดจำหน่ำยสิ ทธิกำรเช่ำ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 แสดงไว้ในค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
12. เงินฝากทีม่ ีภาระผูกพัน
เงินฝำกธนำคำรที่มีภำระค้ ำประกันจำนวนดังกล่ำวใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื สถำบันกำรเงินแห่ งหนึ่ง
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
18,138,112.26
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
9,000,000.00
รวม
27,138,112.26
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ อัตรำดอกเบี้ยระหว่ำง
ร้อยละ 1.95 ถึง ร้อยละ 7.70 ต่อปี โดยจดจำนองที่ดิน อำคำร สิ่ งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ฯและกรรมกำร เป็ นหลักประกัน
และมีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ ำประกัน
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14. เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
ตัว๋ เงินจ่ำย
53,532,714.32
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
53,998,983.93
รวม
107,531,698.25
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
1,065,663.53
15,012.91
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
11,156,960.75
1,730,469.09
206,510.00
รำยได้รับล่วงหน้ำ
62,729.70
อื่น
82,487.50
รวม
12,367,841.48
1,745,482.00
206,510.00
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น
119,899,539.73
1,745,482.00
206,510.00
15. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ภำษีขำย
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอกำรนำส่ ง
ภำษีขำยไม่ถึงกำหนด
รวม

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
229,643.94
433,626.95
834,627.06
1,497,897.95

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
84,149.95
57,795.81
47,963.49
189,909.25
-

16. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม
56,674,997.54
หัก ชำระคืน
(27,511,082.66)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
29,163,914.88
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(12,999,400.79)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ
16,164,514.09
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เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำแนกตำมวงเงินได้ดงั นี้;
ล้ำนบำท
ยอดค้ำงชำระ
ณ วันที่

วงเงิน
2562

อัตรำดอกเบี้ย

2561

31-ธ.ค.-62

(ร้อยละ)

กำรชำระคืนเงินกู้

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
วงเงินที่ 1

5

5

0.24

MLR

วงเงินที่ 2

5.5

5.5

1.20

MLR-2.0%
ถึง MLR

ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 78,000 บำท
เริ่ ม กันยำยน 2556 ถึง สิ งหำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563

วงเงินที่ 3

4.5

MLR-2.0%
ถึง MLR

0.91

วงเงินที่ 4

6

6

4.05

MLR-1.0%

วงเงินที่ 5

3

3

1.60

MLR-1.0%

10

10

4.30

MLR-1.0%

วงเงินที่ 2

10

10

7.60

MLR

วงเงินที่ 3

-

4

-

MLR

วงเงินที่ 4

15

15

9.26

MLR

วงเงินที่ 5

-

17

-

59

80

29.16

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
วงเงินที่ 1

รวม

4.5

หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(13.00)

สุ ทธิ

16.16

ร้อยละ 4.99 ถึง
MLR+1.0%
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ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท
เริ่ ม มกรำคม 2561 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท
เริ่ ม กรกฎำคม 2560 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 190,000 บำท
เริ่ มมกรำคม 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 195,000 บำท
เริ่ ม ตุลำคม 2560 ถึง กันยำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 75,000 บำท
เริ่ ม ธันวำคม 2559 ถึง พฤศจิกำยน 2564
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 300,000 บำท
เริ่ ม ธันวำคม 2560 ถึง พฤศจิกำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 206,500 บำท
เริ่ ม กันยำยน 2561 ถึง สิ งหำคม 2571

17. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันต้นปี
2,049,498.00
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
1,105,366.00
818,678.00
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันสิ้ นปี
3,154,864.00
818,678.00
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มี ดังนี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
1,075,834.00
29,532.00
1,105,366.00

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2562
2561
818,678.00
818,678.00
-

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีดงั ต่อไปนี้ :
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
อัตรำคิดลด
1.40-2.11 %
1.40%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.00-5.00 %
3.00-5.00 %
สัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
0-23 %*
0-8 %*
อัตรำมรณะ
TMO2017 **
TMO 2017 **
* ขึ้นอยูก่ บั อัตรำถัวเฉลี่ยของกลุ่มอำยุของพนักงำน
** อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
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การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ นำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และกำรมรณะ โดยถือว่ำข้อสมมติอื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล สำหรับปี
2562 มีดงั นี้
- ถ้ำอัตรำคิดลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะลดลง 0.03 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น
0.03 ล้ำนบำท)
- ถ้ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดื อนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึ้น 0.03 ล้ำน
บำท (ลดลง 0.03 ล้ำนบำท)
- ถ้ำสัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จะลดลง 0.03 ล้ำนบำท (เพิม่ ขึ้น 0.01 ล้ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้คำนวณโดย
กำรใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
18. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คำนวณกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิทำงภำษีโดยกำรนำรำยกำรที่มิให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่ วน
ที่ได้รับกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นภำษีมำบวกหรื อหักตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว
อัตรำที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2562 และ 2561 ในอัตรำร้อยละ 20
18.1 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย

ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- รำยกำรที่กระทบงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2562
7,180,348.10

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2562
2561
-

(221,073.20)

(163,735.60)

-

6,959,274.90

(163,735.60)

-
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18.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงิ นระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับ ปี
สิ้ นสุ ด31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
28,725,620.62
20%
11,229,919.81

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

(221,073.20)

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
2562
2561
21,602,610.12
(206,510.00)
20%
20%
4,320,522.02
(163,735.60)
-

(4,529,252.70)
208,730.68
270,950.31

(4,529,252.70)
208,730.68
-

-

6,959,274.90

(163,735.60)

-

18.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำคงเหลือ
337,807.56
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
630,972.80
163,735.60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
968,780.36
163,735.60
19.

ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ประกอบกิ จกำรธุ รกิ จหลักในกำรค้ำยำรักษำโรคทุกชนิ ดและพัฒนำปรับปรุ งแต่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเคมีภณ
ั ฑ์
เภสัชภัณฑ์ ในประเทศไทย จึงมีส่วนงำนเดียวซึ่งแสดงในงบกำไรขำดทุน
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20. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ ประกอบด้วย

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
21.

งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2562
(74,133,224.39)
763,344,177.74
78,045,772.65
12,046,289.42
37,108,357.40

บำท
งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561
7,988,075.25
4,021.15
507,105.00
-

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญำเช่ำพื้นที่และสัญญำบริ กำรระยะยำวกับบริ ษทั และบุคคลและกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
จำนวนสัญญำ (ฉบับ)

ค่ำเช่ำต่อเดือน

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

8

40,596 – 121,500 บำท

กิจกำรอื่น

30

3,100 – 413,805 บำท

รวม

38

มูลค่ าภาระผูกพันตามสั ญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย : ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
29.16
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
32.40
มำกกว่ำ 5 ปี
1.56
รวม
63.12

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
1.98
3.52
5.50

22. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติเห็นชอบ ให้จดั ประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี ขึ้น
ในวันที่ 30 เมษายน 2563 และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลจากการดาเนินงานวันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 2.50 บาท
23. การอนุมัตงิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย
รำยงำนและข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
และ
รำยงำนกำรให้ควำมเชื่อมัน่ ของผูส้ อบบัญชีต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ซึ่งรวมอยูใ่ นหนังสื อชี้ชวน

รายงานการให้ ความเชื่ อมัน่ ของผู้สอบบัญชีต่อการรวบรวมข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือนซึ่งรวมอยู่ในหนังสื อชี้ชวน
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ ลดี จากัด
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนที่ ให้ควำมเชื่ อมัน่ เพื่อรำยงำนต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของ บริ ษทั
เฮลท์ลีด จำกัด ซึ่ งจัดทำโดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ประกอบด้วย งบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนและงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมเสมือนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี งบกระแสเงินสดรวมเสมือน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบข้อมู ลทำงกำรเงินรวมเสมือนที่เกี่ยวข้อง โดย
หลักเกณฑ์ที่ผบู ้ ริ หำรใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้อธิ บำยไว้ในหมำย
เหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้อ 3
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้ถูกรวบรวมขึ้นโดยผูบ้ ริ หำรของบริ ษทั เพื่อแสดงผลกระทบของเหตุกำรณ์
หรื อรำยกำรที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้อ 3 ที่มีต่อฐำนะกำรเงินรวมเสมือน
ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 และผลกำรดำเนิ นงำนรวมเสมือนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ของแต่ละปี เสมือนหนึ่ งว่ำเหตุกำรณ์หรื อรำยกำรได้เกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 ทั้งนี้ ในกำรจัดทำข้อมูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ข้อมูลบำงส่ วนที่นำมำจัดทำได้นำมำจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน และผลกำรดำเนินงำน
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ ผ่ำนกำรตรวจสอบแล้วของบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริ ษทั
เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ : บริ ษทั ฟำร์ แมกซ์ รี เทล จำกัด) และงบกำรเงินที่ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีอื่นที่
ได้มีกำรปรับใหม่ของบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และบริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ : บริ ษทั ฟำร์ แมกซ์ รี เทล
จำกัด) สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ อข้ อมูลทางการเงินรวมเสมือน
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน ตำมหลักเกณฑ์ที่ใช้ในกำรรวบรวม ซึ่ ง
ได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้อ 3
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่อกำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมื อนของผูบ้ ริ หำรตำม
หลักเกณฑ์ซ่ ึงได้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้อ 2.2 ในสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมมำตรฐำนงำนที่ให้ควำมเชื่อมัน่ รหัส 3420 เรื่ องงำนที่ให้ควำมเชื่อมัน่ เพื่อรำยงำนต่อ
กำรรวบรวมข้อมู ล ทำงกำรเงิ น รวมเสมื อนที่ รวมอยู่ในหนังสื อชี้ ชวน ซึ่ งกำหนดให้ขำ้ พเจ้ำต้องปฏิ บัติตำม
ข้อ ก ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึ ง วำงแผนและปฏิ บัติ งำนเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วำมเชื่ อ มั่น อย่ำงสมเหตุ ส มผลว่ำ

ผูบ้ ริ หำรรวบรวมข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนตำมหลักเกณฑ์ซ่ ึ งได้อธิ บำยไว้ในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำง
กำรเงินรวมเสมือนข้อ 2.2 ในสำระสำคัญหรื อไม่
วัตถุประสงค์ของงำนนี้ มิได้เพื่อให้ขำ้ พเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรปรับปรุ งแก้ไขหรื อกำรออกรำยงำนใหม่ หรื อกำร
แสดงควำมเห็ นต่ อข้อมู ลทำงกำรเงิ นในอดี ต ซึ่ งใช้ในกำรรวบรวมข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวมเสมื อน และกำร
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำไม่ได้รวมถึงกำรตรวจสอบหรื อสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินดังกล่ำว
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนที่รวมอยูใ่ นหนังสื อชี้ชวนมีวตั ถุประสงค์เพียงเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบของ
เหตุกำรณ์หรื อรำยกำรที่มีนยั สำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ได้ถูกปรับปรุ งของบริ ษทั เสมือนว่ำเหตุกำรณ์
หรื อรำยกำรเกิดขึ้น ณ วันที่ที่ระบุไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ดังนั้น ข้ำพเจ้ำไม่ให้ควำมเชื่อมัน่ ใดๆ ต่อผลที่
เกิดขึ้นจริ งของเหตุกำรณ์หรื อรำยกำรที่เสนอ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
งำนให้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล เพื่อรำยงำนว่ำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนถูกรวบรวมตำมหลักเกณฑ์
ที่ใช้ในสำระสำคัญหรื อไม่น้ ัน รวมถึงกำรประเมินว่ำหลักเกณฑ์ที่ผูบ้ ริ หำรใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลมีควำม
สมเหตุสมผลหรื อไม่ สำหรับกำรแสดงถึ งผลกระทบที่ มีนัยสำคัญจำกเหตุกำรณ์ หรื อรำยกำรโดยตรง และ
เพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอว่ำ
-

รำยกำรปรับปรุ งเสมือนที่เกี่ยวข้องได้แสดงอย่ำงเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์ดงั กล่ำว

-

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนสะท้อนถึงกำรนำรำยกำรปรับปรุ งเสมือนข้ำงต้นไปปรับปรุ งข้อมูลทำง
กำรเงินรวม ที่ยงั ไม่ได้ถูกปรับปรุ งอย่ำงเหมำะสม

วิธีกำรปฏิ บัติงำนที่ เลื อกใช้ข้ ึ น อยู่กับดุ ลยพิ นิ จของข้ำพเจ้ำ ตำมควำมเข้ำใจในลักษณะของกิ จกำร รวมถึ ง
เหตุ ก ำรณ์ ห รื อ รำยกำรที่ ใช้ในกำรรวบรวมข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมเสมื อ น และสถำนกำรณ์ ข องงำนอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึงกำรประเมินกำรนำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนโดยรวม
ข้ำพเจ้ำเชื่ อ ว่ำหลัก ฐำนที่ ข้ำพเจ้ำได้รั บ มี ค วำมเพี ย งพอและเหมำะสมส ำหรั บ ใช้เป็ นเกณฑ์ ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้ำงต้นนี้ ได้รวบรวมตำมหลักเกณฑ์ซ่ ึ งได้อธิ บำยไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนข้อ 3 ในสำระสำคัญ

ข้ อจากัดในการนาไปใช้
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนถูกจัดทำขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกำรยื่นขอทำคำเสนอขำยหุ ้นสำมัญ
ของบริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และแสดงข้อมูล
ทำงกำรเงินรวมเสมือนดังกล่ำวในหนังสื อชี้ ชวน ข้ำพเจ้ำมิได้ปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี มำตรฐำน
และแนวปฏิบตั ิอื่นที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไปในประเทศอื่น ดังนั้น จึงมิควรถือว่ำกำรปฏิบตั ิงำนดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมมำตรฐำนหรื อแนวปฏิบตั ิเหล่ำนั้น ดังนั้น รำยงำนนี้ จึงไม่ควรนำไปใช้หรื ออ้ำงอิงในประเทศอื่นหรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นนอกจำกวัตถุประสงค์ตำมที่ กล่ำวข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำไม่มีหน้ำที่ หรื อส่ วนรั บผิดชอบ และขอ
ปฏิเสธควำมรับผิดต่อบุคคลใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรใช้หรื อกำรอ้ำงอิงถึงรำยงำนฉบับนี้ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมใดๆ รวมถึงกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ นอกเหนือจำกเป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ตำมที่กล่ำวไว้ขำ้ งต้น

( นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885

สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 30 พฤศจิกำยน 2563

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

11,247,193.24

4,473,014.91

8,815,602.95
5,526,051.20
120,909,294.98
728,133.22
147,226,275.59

31,828,614.37
142,915,674.37
2,061,217.38
181,278,521.03

63,578,242.66
5,012,511.07
747,707.16

67,481,797.72
5,685,583.28
359,147.80

10,743,900.30
3,000,000.00
60,000.00
6,731,573.25
362,360.70
5,392,780.65
95,629,075.79
242,855,351.38

7,540,068.49
3,000,000.00
5,575,509.58
231,552.15
6,157,657.25
96,031,316.27
277,309,837.30

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิทธิการเช่า - สุทธิ
เงินฝากที่มีภาระผูกพัน
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-1-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

35,013,116.35

48,305,713.23

54,949,250.76
2,655,994.00

61,927,573.07
26,733,000.00

25,561,315.93

11,313,413.89

2,141,777.49
1,710,898.14
122,032,352.67

24,384.71
489,199.16
148,793,284.06

31,113,681.61

40,138,396.45

2,049,498.00
1,332,500.00
34,495,679.61
156,528,032.28

1,795,739.00
644,500.00
42,578,635.45
191,371,919.51

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- กิจการอื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-2-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวมเสมือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้ - มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนจดทะเบียน - หุน้ สามัญ 8,000,000 หุน้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 8,000,000 หุน้
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร (ขาดทุนสะสม)
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

80,000,000.00

(8,873,243.78)
15,200,562.88
86,327,319.10
242,855,351.38

(9,262,645.09)
15,200,562.88
85,937,917.79
277,309,837.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมเสมือน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

80,000,000.00
80,000,000.00

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

80,000,000.00
80,000,000.00

ยังไม่ได้จดั สรร
-

บาท
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวม
ส่วนเกินทุนจาก
องค์ประกอบอื่น
การรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุม
ของ
เดียวกัน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

15,200,562.88

15,200,562.88

95,200,562.88

(9,262,645.09)
(9,262,645.09)

15,200,562.88

15,200,562.88

(9,262,645.09)
85,937,917.79

95,200,562.88
(9,262,645.09)
85,937,917.79

-

(9,262,645.09)

15,200,562.88

15,200,562.88

85,937,917.79

85,937,917.79

-

389,401.31
(8,873,243.78)

15,200,562.88

15,200,562.88

389,401.31
86,327,319.10

389,401.31
86,327,319.10

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนรวมเสมือน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

รายได้
รายได้จากการขาย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
รวมรายได้

781,387,778.87
31,767.45
9,786,104.11
791,205,650.43

693,488,613.03
32,465.31
7,813,399.80
701,334,478.14

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

643,431,069.17
106,137,402.76
33,269,770.56
5,765,410.13
788,603,652.62

584,361,327.47
92,041,145.66
30,754,659.04
3,415,606.35
710,572,738.52

2,601,997.81
2,212,596.50
389,401.31

(9,238,260.38)
24,384.71
(9,262,645.09)

389,401.31
389,401.31

(9,262,645.09)
(9,262,645.09)

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)

0.05

(1.16)

จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

8,000,000

8,000,000

ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
บาท
31 ธันวาคม 2561
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

31 ธันวาคม 2560

389,401.31
-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

(9,262,645.09)

389,401.31
389,401.31

(9,262,645.09)
(9,262,645.09)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-6-

-

389,401.31

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

(9,262,645.09)

บริ ษทั เฮลท์ ลดี จำกัด และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสดรวมเสมือน
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บาท
31 ธันวาคม 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับกระทบรายการขาดทุนก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าสิ ทธิการเช่าตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

389,401.31
13,064,349.55
1,329,072.21
671,168.19
253,759.00
(93,456.94)
(32,465.31)
5,765,410.13
2,212,596.50
23,559,834.64
(7,513,039.78)
22,006,379.39
1,333,084.16
(451,187.07)
(6,978,322.31)
1,221,698.98
688,000.00
33,866,448.01
(614,571.63)
33,251,876.38

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ ลดี จำกัด และบริ ษทั ย่อย
งบกระแสเงินสดรวมเสมือน(ต่ อ)
สำหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายสิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(9,160,795.49)
93,457.94
(656,000.00)
(3,875,000.00)
32,465.31
(13,565,872.24)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาวสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับค่าหุ ้นสามัญ
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(13,292,596.88)
(24,077,006.00)
17,000,000.00
(11,776,812.80)
25,000,000.00
(5,765,410.13)
(12,911,825.81)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง-สุ ทธิ

6,774,178.33

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

4,473,014.91
11,247,193.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมเสมือนถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมเสมือนนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษ ัท เฮลท์ลี ด จ ำกัด (บริ ษ ัท ฯ) จดทะเบี ยนวัน ที่ 28 ธัน วำคม 2561 มี ทุ นจดทะเบี ยนเป็ นจำนวนเงิ น 80 ล้ำนบำท
(หุ้นสำมัญ จำนวน 8 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.00 บำท) เรี ยกชำระเต็มมูลค่ำ โดยรับชำระเป็ นเงินลงทุนในหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด) มูลค่ำ
25 ล้ำนบำท โดย บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้รับโอนอำนำจควบคุมและกำรบริ หำรทั้งหมดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2562
เป็ นต้นไป
ซึ่ งในหมำยเหตุประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ เรี ยก บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
(เดิมชื่อ: บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด) ว่ำ “บริ ษทั ย่อย”
1.2 ที่ต้งั บริษัทและข้ อมูลกำรจดทะเบียน
บริษัท เฮลท์ ลีด จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 28
ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร
บริ ษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ
วัน ที่ 15 มกรำคม 2552 โดยมี ส ำนั ก งำนใหญ่ ต้ ั ง อยู่ เลขที่ เลขที่ 37,39 ซอยศิ ริ เกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค
กรุ งเทพมหำนคร
ปัจจุบนั บริ ษทั ย่อยได้จดทะเบียนสำขำจำนวน 27 สำขำ ( ข้อมูล ณ เดือนพฤษจิกำยน 2563) ในกรุ งเทพมหำนคร
บริษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่ อ : บริ ษัท ฟำร์ แมกซ์ รี เทล จำกัด) ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 16 มกรำคม 2556 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ เลขที่ 275 ถนนประดิษฐ์มนู
ธรรม แขวงวังทองหลำง เขตวังทองหลำง กรุ งเทพมหำนคร บริ ษทั ย่อยจดทะเบียนสำขำ 9 สำขำในกรุ งเทพมหำนคร และมี
กำรโอนสำขำทั้งหมดไปรวมกับบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ในไตรมำสที่ 4 ปี 2562
1.3 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (บริษัทใหญ่ ) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจหลักในกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น
บริ ษัท ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด (บริษัทย่ อย) ประกอบกิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนิ นธุ รกิจหลักในกำรจำหน่ ำยยำรักษำ
โรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร เวชภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์กำรแพทย์และสิ นค้ำเกี่ยวกับกำรดูแลสุ ขภำพ
บริ ษัท เฮลทิเนส จำกัด (เดิ มชื่ อ : บริ ษัท ฟำร์ แมกซ์ รี เทล จำกัด ) (บริ ษัทย่ อย) ประกอบกิ จกำรในประเทศไทย โดย
ดำเนิ นธุ รกิ จหลักในกำรจำหน่ ำยยำรั กษำโรค ผลิ ตภัณฑ์เสริ มอำหำร เวชภัณ ฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ กำรแพทย์ และสิ นค้ำที่
เกี่ ยวกับ กำรดู แ ลสุ ข ภำพ ต่ อ มำเมื่ อ วัน ที่ 27 พฤศจิ กำยน 2562 บริ ษ ัท ย่อ ยได้จ ดทะเบี ย นต่ อ กระทรวงพำณิ ช ย์เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงชื่อบริ ษทั จำก “บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด” เป็ น “บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด” และเปลี่ยนลักษณะกำรดำเนิน

-9-

ธุรกิจเป็ นผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อกำรดูแลสุ ขภำพและ
สุ ขอนำมัย
2.

วัตถุประสงค์ในกำรจัดข้ อมูลกำรเงินเสมือน
ข้อ มู ล ทำงกำรเงิ น รวมเสมื อ นนี้ ได้จัด ท ำขึ้ น โดยฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯ โดยมี ว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ใช้ป ระกอบใน
หนั ง สื อชี้ ชวนของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกำรยื่ น ขอท ำค ำเสนอขำยหุ้ น สำมัญ ของบริ ษ ัท ต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แก่ ผูล้ งทุนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อให้ขอ้ มูลทำงกำรเงิน รวม
เสมือนแสดงถึงผลกระทบอันเป็ นสำระสำคัญที่จะมีต่อข้อมูลทำงกำรเงิน โดยถือเสมือนหนึ่งว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้นจำก
กำรรวมธุ รกิ จภำยใต้กำรควบคุ ม เดี ยวกันเกิ ดขึ้ น แล้ว ข้อมู ลทำงกำรเงิน เสมื อน มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อแสดงให้เห็ น ถึ ง
ผลกระทบของเหตุกำรณ์หรื อรำยกำรที่ มีนยั สำคัญต่อข้อมูลทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ได้ถูกปรับปรุ งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อย เสมื อนว่ำเหตุ กำรณ์ หรื อรำยกำรเกิ ดขึ้น ณ วันที่ ที่ ระบุ ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่ำว ทั้งนี้ ข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวม
เสมือนนี้ไม่ได้เป็ นเครื่ องชี้วดั ผลกำรดำเนินงำนซึ่ งอำจเกิดขึ้นจริ ง เนื่องจำกข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนได้จดั ทำขึ้นโดย
ใช้ข้อสมมติ ฐำนที่ เป็ นเหตุ กำรณ์ ซ่ ึ งยังไม่ ได้เกิ ดขึ้ น ดังนั้นข้อมู ลทำงกำรเงิ นรวมเสมื อ นนี้ อำจไม่ เหมำะสมส ำหรั บ
วัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจำกวัตถุประสงค์ที่กล่ำวข้ำงต้น

3.

หลักกณฑ์ ในกำรจัดทำ ข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน

3.1

หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลของงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมื อนและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมเสมื อนสำหรับปี
สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันของแต่ละปี งบกระแสเงินสดรวมเสมื อน สำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุ
ประกอบข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนที่ เกี่ ยวข้อง โดยนโยบำยบัญชี ที่ใช้เหมือนกันกับงบกำรเงินประจำปี ยกเว้นข้อ
สมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนตำมหมำยเหตุขอ้ 4

3.2

แหล่งที่มำของข้อมูลในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
-

-

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้ขอ้ มูลทำงกำรเงินต่อไปนี้
แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ย่อย ณ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุน และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้น สำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ซึ่ งจัดท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรั บกิ จกำรที่ ไม่ มีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะซึ่งกำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
แสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั ย่อย ณ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุน และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือ
หุ้น สำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน ซึ่ งจัดท ำขึ้ น ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นสำหรั บกิ จกำรที่ ไม่ มีส่วนได้เสี ย
สำธำรณะซึ่งกำหนดโดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีอื่น
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3.3

กำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนด้วยเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ :
บริ ษทั ฟำร์ แมกซ์ รี เทล จำกัด) ซึ่ งเป็ นกำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน ที่กำหนดให้บนั ทึกสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่
ระบุได้และหนี้สินที่รับมำระบุได้ ด้วยมูลค่ำตำมบัญชี ณ วันรวมธุรกิจ ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนที่ใช้ในกำรโอนธุรกิจ
กับ รำคำตำมบัญ ชี ดังกล่ ำว ณ วัน ที่ โอนธุ ร กิ จ จะแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ ำงหำกในส่ วนของผู ถ้ ื อ หุ้ น ภำยใต้หั วข้อ
“ส่ วนเกินจำกกำรรวมธุรกิจ ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน”

3.4

รำยกำรระหว่ำงกัน
ในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้ตดั รำยกำรบัญชีสำหรับยอดคงเหลื อและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญ
ออกแล้ว

4.

สมมติฐำนที่สำคัญในกำรจัดทำข้ อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือน
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนของกลุ่มบริ ษทั ฯ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้
-

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ จัดทำขึ้นโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ เพื่อที่จะแสดงผลกระทบของรำยกำรที่สำคัญที่มีต่อ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ นรวมเสมื อน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 งบกำไรเบ็ดเสร็ จรวมเสมื อน งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงในส่ วนผูถ้ ือหุ ้นรวมเสมือน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และงบกระแสเงินสดรวมเสมือนสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้ปรับปรุ งข้อมูลทำงกำรเงินที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญำต ในปี 2561
และ 2560 ซึ่ งนำเสนองบกำรเงินมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะซึ่ งกำหนด
โดยสภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554 (NPAE) มำใช้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี (PAE)

-

ข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ถือเสมือนว่ำบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งขึ้น โดยมีทุนจดทะเบียน 80 ล้ำนบำท จำกรับชำระเป็ นเงิน
ลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริ ษทั ฟำร์
แมกซ์ รี เทล จำกัด) มูลค่ำ 25 ล้ำนบำท ซึ่ งเป็ นกำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน บริ ษทั ฯ ควบคุมบริ ษทั ย่อยทั้ง 2
แห่งในจำนวนหุน้ ร้อยละ 100 ในวันที่ 1 มกรำคม 2560

-

เนื่องจำกถือเสมือนว่ำ บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบี ยน จำนวน 80 ล้ำน จำกกำรรับชำระเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของ บริ ษทั ไอ
แคร์ เฮลท์ จำกัด มูลค่ำ 55 ล้ำนบำท และ บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด (เดิมชื่อ: บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด) มูลค่ำ 25 ล้ำน
บำท ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 ซึ่งในปี 2560 งบกำรเงินที่ผำ่ นกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด มี
ทุนจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท และมีกำรเพิ่มทุนอีก 25 ล้ำนบำทในปี 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับสมมติฐำนกำรจดทะเบียน
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ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 ในข้อมูลทำงกำรเงินเสมือนนี้ จึงมีกำรปรับปรุ งทุนจดทะเบียนของ ของบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์
จำกัด ในวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็ น 55 ล้ำนบำท ซึ่งมีผลกระทบในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
( หน่วย : บำท )
งบแสดงฐำนะกำรเงินบริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด ณ 31 ธันวำคม 2560
ตำมงบกำรเงินที่รำยงำน

ผลกระทบ

ปรับปรุ งใหม่

สินทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุน

2,484,599.25

25,000,000.00

27,484,599.25

30,000,000.00

25,000,000.00

55,000,000.00

( หน่วย : บำท )
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือน ณ 31 ธันวำคม 2560
ก่อนปรับปรุ ง

ผลกระทบ

ปรับปรุ งใหม่

สินทรัพย์
ลูกหนี้อื่น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุน

6,828,614.37

25,000,000.00

31,828,614.37

55,000,000.00

25,000,000.00

80,000,000.00
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-

ในวันที่กำรรวมธุ รกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันเกิ ดขึ้นภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนของกำรจัดทำข้อมู ลกำรเงินรวมเสมือนนี้
(1 มกรำคม 2560) งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนได้แสดงผลต่ำงของสิ นทรัพย์ที่ได้มำที่ระบุได้และหนี้ สินที่รับมำ
ที่ระบุได้ (รำคำทุน) ณ วันรวมธุ รกิ จ เป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นภำยใต้หัวข้อ “ส่ วนเกิ นจำกกำรรวม
ธุรกิจ ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน” รำยละเอียดดังนี้

(หน่วย : บำท)
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
(ปรับปรุ ง)

บริ ษทั เฮลทิเนส
จำกัด

รวม

สิ่ งตอบแทนในกำรรวมธุรกิจ
หุน้ สำมัญของบริ ษทั ฯ
55,000,000.00
หัก มูลค่ ำสุ ทธิของสิ นทรัพย์ ที่ได้ มำและหนีส้ ิ นที่รับมำ ( ส่ วนของผู้ถือหุ้น)

25,000,000.00

80,000,000.00

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

55,000,000.00

25,000,000.00

80,000,000.00

กำไรสะสม

11,795,655.06

3,404,907.82

15,200,562.88

รวม

66,795,655.06

28,404,907.82

95,200,562.88

ส่ วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำร
ควบคุมเดียวกัน

11,795,655.06

3,404,907.82

15,200,562.88
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-

ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้ในกำรปรับปรุ งงบกำรเงินเพื่อจัดทำข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนที่สำคัญ ได้แก่ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้
มำถื อปฏิบัติ และมีกำรเปลี่ ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญ ชี เกี่ ยวกับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน จำกเดิ มคำนวณโดยใช้ประมำณกำรจำกทำงฝ่ ำยบริ หำร เป็ นกำรคำนวณโดยนัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัยตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ดังนี้
( หน่วย : บำท )
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
ตำมที่เคย
รำยงำน

ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลง

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
ปรับปรุ งใหม่

ตำมที่เคย
รำยงำน

ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมเสมือน

สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

-

409,420.40

409,420.40

-

338,286.76

338,286.76

747,707.16

(238,147.24)

(1,808,954.76)

(2,047,102.00)

-

(2,396.00)

(2,396.00)

(2,049,498.00)

(1,399,534.36)

22,151,112.29

(15,953,173.95)

335,890.76

(15,617,283.19)

6,533,829.10

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
ก่อนปรับส่ วนเกินทุนจำกกำรรวม
ธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
23,550,646.65
หัก ส่ วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน

(15,200,562.88)

หัก ขำดทุนสะสมใน บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด

(206,510.00)

กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

(8,873,243.78)
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จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนรวมเสมือน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีดงั นี้
( หน่วย : บำท )
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
ผลกระทบจำกกำร
ตำมที่เคยรำยงำน
เปลี่ยนแปลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

ตำมที่เคยรำยงำน

ปรับปรุ งใหม่

งบกำไรขำดทุน
รวมเสมือน

48,881,840.13

70,014.00

48,951,854.13

57,185,548.63

-

57,185,548.63

106,137,402.76

16,157,117.83

182,661.00

16,339,778.83

16,722,397.73

1,084.00

16,723,481.73

33,063,260.56

2,601,155.86

(50,535.00)

2,550,620.86

-

(338,024.36)

(338,024.36)

2,212,596.50

10,027,288.52

(202,140.00)

9,825,148.52

(9,566,177.57)

336,940.36

(9,229,237.21)

595,911.31

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

ปรับปรุ งใหม่

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลง

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี - บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด

(206,510.00)
389,401.31

กำไร (ขำดทุน) รวมเสมือนสำหรับปี
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จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมเสมือนณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้
( หน่วย : บำท )
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
ตำมที่เคย
รำยงำน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
หนีส้ ิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรรก่อนปรับ
ส่ วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้
กำรควบคุมเดียวกัน
หัก ส่ วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจ
ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร

ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลง

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
ปรับปรุ งใหม่

ตำมที่เคย
รำยงำน

ผลกระทบจำก
กำรเปลี่ยนแปลง

ปรับปรุ งใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมเสมือน

-

358,885.40

358,885.40

-

262.40

262.40

359,147.80

(238,147.24)

(1,556,279.76)

(1,794,427.00)

-

(1,312.00)

(1,312.00)

(1,795,739.00)

13,523,358.13

(1,197,394.36)

12,325,963.77

(6,386,996.38)

(1,049.60)

(6,388,045.98)

5,937,917.79
(15,200,562.88)
(9,262,645.09)
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จำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรำยกำรในงบกำไรขำดทุนรวมเสมือน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีดงั นี้
( หน่วย : บำท )
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
ผลกระทบจำกกำร
ตำมที่เคยรำยงำน
เปลี่ยนแปลง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

ปรับปรุ งใหม่

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
ผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลง

ตำมที่เคยรำยงำน

งบกำไรขำดทุน
รวมเสมือน

ปรับปรุ งใหม่

43,318,094.56

-

43,318,094.56

48,723,051.10

-

48,723,051.10

92,041,145.66

16,780,725.08

-

16,780,725.08

13,973,933.96

-

13,973,933.96

30,754,659.04

24,384.71

-

24,384.71

-

-

-

24,384.71

530,308.71

-

530,308.71

(9,792,953.80)

-

(9,792,953.80)

(9,262,645.09)

ทั้งนี้กำรนำมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่ อง ภำษีเงินได้ มำถือปฏิบตั ิ และกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีเกี่ยวกับภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน จำกเดิมคำนวณโดยใช้ประมำณกำรจำก
ทำงฝ่ ำยบริ หำร เป็ นกำรคำนวณโดยนักคณิ ตศำสตร์ ป ระกันภัยตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ไม่ มีผลกระทบต่ องบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมเสมื อนเนื่ องจำกข้อมูลกำรคำนวณภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำนงำน โดยนักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย นั้นไม่ได้แสดงรำยกำรที่ มีผลกระทบต่อกำไรขำดทุนของแต่ละบริ ษทั ในปี 2560 โดยผลกระทบนำไป
ปรับปรุ งกำไรสะสมทั้งจำนวน
-

ภำษีเงินได้นิติบุคคลในข้อมูลทำงกำรเงินรวมเสมือนนี้ ได้แสดงตำมจำนวนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่ได้เคยแสดงไว้ในงบกำรเงินฉบับเดิมที่ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต โดย
มิได้ทำกำรคำนวณใหม่
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
งบกำรเงิน
สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้น บริษัท เฮลท์ ลดี จากัด
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ้น และงบกำไรขำดทุน สำหรับสำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31
ธันวำคม 2561 และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
ข้ำพเจ้ำเห็ นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำร
ดำเนิ นงำน สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561 โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินสำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิ บตั ิ งำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญ ชี ควำมรั บ ผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่ วนของควำม
รั บผิดชอบของผูส้ อบบัญ ชี ต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมี ควำมเป็ นอิส ระจำกบริ ษทั ตำม
ข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรตรวจสอบงบกำรเงินและข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆ ซึ่ งเป็ นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญ ชี ที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของ
ข้ำพเจ้ำ

เรื่ องอื่น
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 28 ธันวำคม 2561

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินสำหรับกิ จกำรที่ไม่มีส่วนได้เสี ยสำธำรณะ และรับผิดชอบเกี่ ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผูบ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ น
เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่
เกี่ ยวกับ กำรดำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ งตำมควำมเหมำะสม และกำรใช้เกณฑ์ก ำรบัญ ชี ส ำหรั บ กำรด ำเนิ น งำนต่ อ เนื่ อ ง เว้น แต่
ผูบ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบ
บัญ ชี ซ่ ึ งรวมควำมเห็ นของข้ำพเจ้ำอยู่ดว้ ย ควำมเชื่ อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคื อควำมเชื่ อมัน่ ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นกำร
รับประกันว่ำกำรปฏิ บตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี จะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สำระสำคัญที่ มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิ ดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อ

คำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำรหรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง

-

-

-

ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และ
ได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำกกำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด
เนื่องจำกกำรทุจริ ต อำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล
กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ งหรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของบริ ษทั
ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบ้ ริ หำร
สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร และจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่ นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุ
ให้ เกิ ดข้อสงสัยอย่ำงมี นัยส ำคัญ ต่ อ ควำมสำมำรถของบริ ษ ทั ในกำรดำเนิ นงำนต่ อเนื่ องหรื อไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อ
สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยที่
เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อถ้ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชี ที่ได้รับจนถึ งวันที่ ในรำยงำนของผูส้ อบบัญ ชี ของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้บริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
ประเมินกำรนำเสนอโครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและ
เหตุกำรณ์ในรู ปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตำมที่ควร

ข้ำ พเจ้ำ ได้สื่ อ สำรกั บ ผู ้บ ริ ห ำรเกี่ ย วกั บ ขอบเขตและช่ ว งเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ ไ ด้ ว ำงแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี
นัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่ งข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885
สำนักงำน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
วันที่ 20 เมษำยน 2562

สำนักงำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

บำท
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

300,000.00
300,000.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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79,700,000.00
79,700,000.00
80,000,000.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)

1

สำนักงำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

สำนักงำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
บำท
ณ วันที่
หมำยเหตุ

31 ธันวำคม 2561

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เจ้ำหนี้ อื่น - ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

206,510.00
206,510.00
206,510.00

รวมหนี้ สินหมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น - มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสำมัญ 8,000,000 หุ้น

80,000,000.00

ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ว มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
หุ้นสำมัญ 8,000,000 หุ้น
กำไร(ขำดทุน) สะสม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

80,000,000.00
(206,510.00)
79,793,490.00
80,000,000.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงินนี้ ได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2562

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)

สำนักงำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
2

สำนักงำน เอ.เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
งบกำไรขำดทุน
สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ

บำท
2561

รำยได้
รวมรำยได้

-

ค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำย

206,510.00
206,510.00

กำไร(ขำดทุน)ก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน

(206,510.00)
(206,510.00)
(206,510.00)

ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
2.6

กำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

(0.03)
8,000,000

จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (หุ้น)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
บำท
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก กำไร (ขำดทุน) สะสม
และชำระแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561
กำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี 2561
รับชำระทุน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ ปี 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

-

-

รวม
-

80,000,000.00
-

(206,510.00)

80,000,000.00
(206,510.00)

80,000,000.00

(206,510.00)

79,793,490.00

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมกำร
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
สำหรับงวดตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2561
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัดได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่ 28
ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยูเ่ ลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร บริ ษทั ฯ ประกอบ
กิจกำรในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในพัฒนำปรับปรุ งแต่งผลิตภัณฑ์ ประเภทเคมีภณ
ั ฑ์ เภสัชภัณฑ์ ยำรักษำโรคทุก
ชนิด
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
บริ ษ ัท ฯ ได้ถื อ ปฏิ บัติ ต ำมมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงิ น ส ำหรั บ กิ จ กำรที่ ไ ม่ มี ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะซึ่ งก ำหนดโดย
สภำวิชำชีพตำมประกำศสภำวิชำชีพฉบับที่ 20/2554
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิม เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
1.3 กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
กิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื อกิจกำรที่อยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั โดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน โดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกันมีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ เภสัชภัณฑ์
ยำรักษำโรคทุกชนิด
จำหน่ำยเคมีภณั ฑ์ เภสัชภัณฑ์
ยำรักษำโรคทุกชนิด

ถือหุน้ และมีกรรมกำร
ร่ วมกัน
ถือหุน้ และมีกรรมกำร
ร่ วมกัน

สัดส่ วน
กำรถือหุน้

บริ ษทั ย่อย :
- บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
- บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด
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2. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญสรุ ปได้ดงั นี้;
2.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
บริ ษทั ฯ บันทึกรำยได้และค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง โดย
- รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ รับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของในสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว
- รำยได้จำกกำรให้บริ กำร บันทึกเป็ นรำยได้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว
- ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึ งถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
- เงินปั นผลรับ เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิ ในกำรรับเงินปั นผล
2.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดที่แสดงในงบกระแสเงินสด ประกอบด้วย เงินสด เงินฝำกธนำคำร และ เงินฝำกสถำบัน
กำรเงินที่มีกำหนดจ่ำยคืนในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน
2.3 เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินลงทุนในกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแสดงในรำคำทุน เป็ นเงินลงทุนระยะยำวในตรำสำรทุนในบริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษทั ฯ ถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
บริ ษทั ฯ ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุ น โดยพิ จำรณำจำกมู ลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญ ชี (Net Book Value) และปั จจัยอื่น
ประกอบ
2.4 ผลประโยชน์พนักงำน
บริ ษทั ฯ รับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่นๆ เป็ น
ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
เงินชดเชยเมื่อออกจากงานของพนักงานตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายของประเทศไทย บันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเมื่อเกิดรายการ
2.5 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชี
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรอำจต้องใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรผลกระทบของเหตุกำรณ์ที่ไม่แน่นอนในอนำคตที่อำจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน
และกำรเปิ ดเผยข้อ มู ล ในหมำยเหตุ ป ระกอบงบกำรเงิ น ด้วยเหตุ น้ ี ผลที่ เกิ ด ขึ้ น จริ งจึ งอำจแตกต่ ำงไปจำกจ ำนวนที่
ประมำณไว้
2.6 กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุ ทธิ ดว้ ยจำนวนหุ ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ ้นสำมัญที่ออกและเรี ยก
ชำระแล้ว ณ วันสิ้ นงวดบัญชี
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3.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ประกอบด้วย

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

ทุนชำระแล้ว
(ล้ำนบำท)

วันที่ 31 ธันวำคม 2561
สัดส่ วนเงิน
เงินลงทุนตำมวิธี
ลงทุน (ร้อยละ)
รำคำทุน

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

55.00

100.00%

55,000,000.00

บริ ษทั ฟำร์แมกซ์ รี เทล จำกัด

25.00

98.80%

24,700,000.00

เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน - สุ ทธิ
4.

79,700,000.00

ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ สำหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 บำท
บำท
31 ธันวำคม 2561
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดตั้งบริ ษทั
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ

5.

156,510.00
50,000.00

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562

ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
และ
รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน)
(1) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกาไรขาดทุนรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัด ท าและน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหั ส 2410 “การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

(3) ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(4) เรื่ องอื่น
โดยไม่เป็ นการเปลี่ยนแปลงข้อสรุ ปต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลตามที่กล่าวในวรรค 1 ซึ่งข้าพเจ้าได้เสนอ
รายงานการสอบทานแล้วในวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่ กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 27 ว่า บริ ษทั ได้เพิ่มเติมการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับปี 2563 และสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2564 เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน และ
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885
สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
13 สิ งหำคม 2564
และวันที่ 6 ตุลำคม 2564 (เฉพำะรำยกำรที่เปิ ดเผยเพิ่มเติมตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 27)

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
สิ นค้าคงเหลือ สุทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

3

12,475,733.35

34,845,848.67

4,223,245.80

908,260.23

2.1
4
5
6

29,865.00
10,394,596.76
135,713,357.74
9,376,814.84
167,990,367.69

35,650.00
13,472,427.09
130,959,940.70
6,208,578.20
185,522,444.66

1,420,865.74
86,575.01
5,412,519.63
11,143,206.18

1,361,664.46
44,623.71
5,853,808.82
8,168,357.22

7
8
10
9
17.3

75,110,282.88
111,025,968.70
8,373,498.98
916,520.42

75,578,326.57
117,159,286.89
7,342,753.19
1,131,936.16

131,175,200.08
2,673,361.69
4,846,401.80
371,981.00
293,984.40

115,382,106.25
2,670,681.39
5,411,243.20
254,663.35
246,853.00

2.2

1,774,563.00
10,009,690.94
537,942.31
374,791.78
208,123,259.01
376,113,626.70

1,774,563.00
9,080,831.25
231,579.37
374,791.78
212,674,068.21
398,196,512.87

484,650.00
7,800.00
436,309.68
140,289,688.65
151,432,894.83

484,650.00
7,800.00
231,579.37
124,689,576.56
132,857,933.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-1-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

30 มิถุนายน 2564

31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

12

13,774,914.97

24,000,000.00

-

-

- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2.3

189,519.42

175,050.08

16,418.51

761,102.80

- กิจการอื่น

13

93,136,489.91

107,572,500.42

2,760,384.56

3,113,640.37

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

11

12,151,847.80

11,297,917.09

1,093,828.32

1,070,017.84

ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

15
2.4

5,766,343.46
-

5,828,457.12
-

5,136,010.29

14

6,769,714.43
1,713,315.52
133,502,145.51

8,499,679.55
9,464,318.60
166,837,922.86

315,858.70
9,322,500.38

3,781,578.05
8,726,339.06

92,465,371.79
1,242,038.67
4,465,046.03
1,182,000.00
99,354,456.49
232,856,602.00

97,783,470.60
3,470,984.20
3,970,642.04
1,164,500.00
106,389,596.84
273,227,519.70

3,906,518.10
1,469,921.99
10,500.00
5,386,940.09
14,709,440.47

4,459,450.38
1,234,265.00
2,500.00
5,696,215.38
14,422,554.44

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

11
15
16

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

-

ลงชื่อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-2-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท - หุน้ สามัญ 272,000,000 หุน้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว

/แต่ สอบทานแล้ ว)

136,000,000.00

136,000,000.00

136,000,000.00

136,000,000.00

100,000,000.00
6,533,829.10

100,000,000.00
6,533,829.10

100,000,000.00
-

100,000,000.00
-

3,956,542.43

3,034,773.46

3,956,542.43

3,034,773.46

6,500,000.00
26,266,653.17
143,257,024.70
376,113,626.70

5,720,073.95
9,680,316.66
124,968,993.17
398,196,512.87

32,766,911.93
136,723,454.36
151,432,894.83

15,400,605.88
118,435,379.34
132,857,933.78

สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

(ตรวจสอบแล้ ว)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-3-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สาหรับหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

บาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
ส่วนเกินทุนจากการ
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
รวมธุรกิจภายใต้การ
ส่วนของบริ ษทั
ควบคุมเดียวกัน
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น
บริ ษทั ใหญ่

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

80,000,000.00

6,533,829.10

-

-

21,559,835.72

108,093,664.82

108,093,664.82

80,000,000.00

6,533,829.10

-

-

27,524,336.42
49,084,172.14

27,524,336.42
135,618,001.24

27,524,336.42
135,618,001.24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

100,000,000.00

6,533,829.10

3,034,773.46

5,720,073.95

9,680,316.66

124,968,993.17

124,968,993.17

100,000,000.00

6,533,829.10

921,768.97
3,956,542.43

779,926.05
6,500,000.00

(1,701,695.02)
(14,000,043.50)
32,288,075.03
26,266,653.17

(14,000,043.50)
32,288,075.03
143,257,024.70

(14,000,043.50)
32,288,075.03
143,257,024.70

20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-4-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สาหรับหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

80,000,000.00

-

21,559,835.72

101,559,835.72

80,000,000.00

-

27,524,336.42
49,084,172.14

27,524,336.42
129,084,172.14

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือ
สารองตามกฎหมาย
ปั นผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

100,000,000.00

3,034,773.46

15,400,605.88

118,435,379.34

100,000,000.00

921,768.97
3,956,542.43

(921,768.97)
(14,000,000.00)
32,288,075.02
32,766,911.93

(14,000,000.00)
32,288,075.02
136,723,454.36

20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-5-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ บริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่ นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

294,674,864.95
-

229,272,575.47
-

7,841,202.71

4,780,629.39

2.5

4,285.37
3,358,737.29
298,037,887.61

42,956.93
2,647,371.19
231,962,903.59

657.31
39,622.50
7,881,482.52

25,715.76
28,223.00
4,834,568.15

2.5

229,068,012.88
29,189,714.35
16,357,446.32
1,264,693.02
275,879,866.56

180,267,455.59
29,763,277.37
13,560,064.19
1,794,488.65
225,385,285.80

3,372,782.74
3,399,792.64
130,319.78
6,902,895.16

1,805,552.96
4,485,036.96
68,538.73
6,359,128.65

22,158,021.05
4,256,954.98
17,901,066.06

6,577,617.79
1,927,942.05
4,649,675.74

16,898,912.90
17,877,500.26
(23,565.80)
17,901,066.06

5,873,753.19
4,349,192.69
(300,483.05)
4,649,675.74

17,901,066.06
17,901,066.06

4,649,675.74
4,649,675.74

17,901,066.06
17,901,066.06

4,649,675.74
4,649,675.74

7
17.2

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ…………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับหกเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ บริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่ นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

550,455,506.09
-

535,187,371.86
-

14,774,678.95

11,139,051.86

2.5

4,285.37
6,302,977.71
556,762,769.17

104,960.01
5,427,302.56
540,719,634.43

657.31
82,459.07
14,857,795.33

25,715.76
56,423.00
11,221,190.62

2.5

427,880,300.95
56,320,528.32
30,195,794.83
2,732,077.30
517,128,701.40

417,297,680.17
59,820,835.00
24,608,962.05
3,767,080.88
505,494,558.10

6,538,145.39
5,756,168.16
253,088.49
12,547,402.04

3,806,118.38
7,078,727.90
139,863.35
11,024,709.63

39,634,067.77
7,345,992.74
32,288,075.03

35,225,076.33
7,700,739.91
27,524,336.42

29,930,550.33
32,240,943.62
(47,131.40)
32,288,075.02

27,335,549.94
27,532,030.93
7,694.51
27,524,336.42

32,288,075.03
32,288,075.03

27,524,336.42
27,524,336.42

32,288,075.02
32,288,075.02

27,524,336.42
27,524,336.42

7
17.2

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่ อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่ อ…………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
17,901,066.06
-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

4,649,675.74
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
17,901,066.06
-

4,649,675.74
-

17,901,066.06

4,649,675.74

17,901,066.06

4,649,675.74

17,901,066.06
17,901,066.06

4,649,675.74
4,649,675.74

17,901,066.06
17,901,066.06

4,649,675.74
4,649,675.74

0.09
200,000,000.00

0.03
160,000,000.00

0.09
200,000,000.00

0.03
160,000,000.00

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ว)
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บาท
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด

งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
32,288,075.03
-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

27,524,336.42
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
32,288,075.02
-

27,524,336.42
-

32,288,075.03

27,524,336.42

32,288,075.02

27,524,336.42

32,288,075.03
32,288,075.03

27,524,336.42
27,524,336.42

32,288,075.02
32,288,075.02

27,524,336.42
27,524,336.42

0.16
200,000,000.00

0.17
160,000,000.00

0.16
200,000,000.00

0.17
160,000,000.00

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(กาไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากสิ นค้าสู ญหายและเสื่ อมสภาพ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสี ย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนิ นงาน
ภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

32,288,075.03

27,524,336.42

32,288,075.02

27,524,336.42

3,594,893.73
7,372,936.19
544,547.40
68,069.36
(39,150.92)
534,217.85
494,404.00
(4,285.37)
2,732,077.30
7,345,992.74

3,105,486.93
8,966,586.87
434,862.85
999,769.36
407,893.03
(104,960.01)
3,767,080.88
7,700,739.91

163,308.67
564,841.41
32,282.35
235,657.00
(29,930,550.33)
(657.31)
253,088.49
(47,131.40)

5,236.47
567,962.10
1,126.99
207,794.01
(27,335,549.94)
(25,715.76)
139,863.35
7,694.51

54,931,777.31

52,801,796.24

3,558,913.90

1,092,748.15

3,083,615.33
(5,287,634.89)
(3,168,236.64)
(928,859.69)

11,468,996.51
376,374.63
889,251.75
(108,719.60)

(101,152.58)
441,289.17
-

180,103.28
(272,765.95)
-

(14,421,541.17)
(7,751,003.09)
17,500.00
26,475,617.15
(9,166,905.06)
17,308,712.09

(35,409,223.68)
(504,967.82)
448,500.00
29,962,008.03
47,514.00
30,009,522.03

(1,097,940.10)
(3,465,719.35)
8,000.00
(656,608.96)
(204,730.31)
(861,339.27)

867,168.24
9,390.50
4,500.00
1,881,144.22
(49,253.31)
1,831,890.91
/..2
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(ยังไม่ ได้ตรวจสอบ/แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สำหรับหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
บาท
งบการเงินรวม
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 มิถุนายน 2564
30 มิถุนายน 2563

(3,624,883.86)
14,952.27
(1,160,281.00)
4,285.37
(4,765,927.22)

3,000,000.00
(2,363,732.76)
(1,366,550.00)
104,960.01
(625,322.75)

(165,988.97)
(149,600.00)
14,137,456.50
657.31
13,822,524.84

(118,323.36)
(257,800.00)
23,999,912.73
25,715.76
23,649,505.13

เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(10,138,328.17)
(2,291,059.19)
(5,664,635.17)
(14,000,043.50)
(2,818,834.16)
(34,912,900.19)

121,256.66
(18,939,625.58)
(6,124,467.80)
(20,000,087.27)
(3,767,080.88)
(48,710,004.87)

5,000,000.00
(529,121.80)
(14,000,000.00)
(117,078.20)
(9,646,200.00)

(4,025,040.99)
(506,336.65)
(20,000,000.00)
(139,863.35)
(24,671,240.99)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง)-สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด

(22,370,115.32)
34,845,848.67
12,475,733.35

(19,325,805.59)
27,425,960.69
8,100,155.10

3,314,985.57
908,260.23
4,223,245.80

810,155.05
733,321.83
1,543,476.88

(1,200,467.07)
1,200,467.07

(134,008,623.12)
12,713,344.78
121,295,278.34

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิม่ ขึ้น)
สิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ ลดลง
หนี้ สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง )
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น

(415,011.19)
415,011.19

-

-

(6,553,408.74)
6,553,408.74

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ …………………………….................……… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………….....................………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จำกัดภำยใต้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่
28 ธันวำคม 2561 โดยมีสำนักงำนใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบำงไผ่ เขตบำงแค กรุ งเทพมหำนคร ต่อมำ
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563 บริ ษทั ฯ ประกอบกิจกำรในประเทศ
ไทย โดยดำเนินธุรกิจหลักในกำรลงทุนในบริ ษทั อื่น
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 คือ กลุ่มครอบครัวพันธุกำนนท์ (ถือหุน้ ร้อยละ 98)
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยำยวงกว้ำงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทำให้เกิดกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมส่ วนใหญ่ สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอำจนำมำ
ซึ่ งควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของกำรดำเนิ นธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั จะ
ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำวและประเมินผลกระทบทำงกำรเงินเกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณ
กำรหนี้ สินและหนี้ สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ำยบริ หำรได้ใช้ประมำณกำรและดุลยพินิจในประเด็นต่ำง ๆ
เมื่อสถำนกำรณ์มีกำรเปลี่ยนแปลง
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีและวิธีกำรคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ยกเว้น ตั้งแต่ไตรมำสที่ 1 ของปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ยกเลิกกำรใช้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี เรื่ อง
มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวสำหรับทำงเลือกเพิ่มเติมทำงบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID 19) สำหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในปี 2563 เนื่องจำกสิ้ นสุ ดระยะเวลำ
กำรใช้มำตรกำรผ่อนปรนซึ่งกำรยกเลิกกำรถือปฏิบตั ิตำมแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีดงั กล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญ
ต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ฉบับที่ 34 เรื่ องงบกำรเงินระหว่ำงกำล โดยบริ ษทั ฯ เลือก
นำเสนองบกำรเงิ น ระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษ ทั ฯ ได้แสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิ น งบกำไร
ขำดทุ น งบก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงกำรเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด ในรู ป แบบ
เช่นเดียวกับงบกำรเงินประจำปี ซึ่ งงบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ เป็ นกำรให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอ
ครั้งล่ำสุ ด โดยเน้นกำรให้ขอ้ มูลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคย
นำเสนอรำยงำนไปแล้ว ดังนั้นผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ ควบคู่ไปกับงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
งบกำรเงินระหว่ำงกำลรวมของบริ ษทั ฯ ได้รวมงบกำรเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด และบริ ษทั ย่อย หลังจำกได้ตดั ยอด
คงเหลือและรำยกำรระหว่ำงกันที่มีนยั สำคัญออกแล้ว
งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษ จัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย ในกรณี ที่มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรื อมีกำรตีควำมใน
สองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด กลุ่มบริ ษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี รอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ำวมำถื อ ปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ

1.4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่ำงงวด สภำวิชำชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565
ฝ่ ำยบริ ห ำรของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดังกล่ ำวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ
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2. รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มี รำยกำรบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นตำมปกติธุรกิ จ โดยรำยกำร
ดังกล่ำวถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันสำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำตลำด
ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รำยกำรบัญ ชี และรำยกำรค้ำ ที่ มี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และบุ ค คลที่
เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
มีดงั นี้
2.1 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จำกัด

ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)
รวม
ลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

29,865.00
29,865.00

35,650.00
35,650.00

1,412,860.24
1,412,860.24

1,361,664.46
1,361,664.46

-

-

8,005.50

-

29,865.00

35,650.00

1,420,865.74

1,361,664.46

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
1,412,860.24
1,361,664.46
29,865.00
35,650.00
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 - 12 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
สุ ทธิ
29,865.00
35,650.00
1,412,860.24
1,361,664.46
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2.2 เงินมัดจำสัญญำเช่ำ-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำสัญญำเช่ ำจำนวนดังกล่ำว เป็ นเงินมัดจำค่ำเช่ ำอำคำรและที่ต้ งั สำขำ(ร้ำนขำยยำ) ที่จ่ำยให้แก่กิจกำรและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้ น จำนวน 8 สัญญำ
2.3 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
เจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด
บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด
รวม
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

100,596.00
88,923.42
189,519.42

100,596.00
74,454.08
175,050.08

16,418.51
16,418.51

571,273.00
177,620.00
12,209.80
761,102.80

189,519.42

175,050.08

16,418.51

761,102.80

2.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
31 ธันวำคม
2563

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม

-

เพิม่ ขึ้น

5,000,000.00
136,010.29
5,136,010.29
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นโยบำยกำรคิด

30 มิถุนำยน
2564

ลดลง

-

5,000,000.00
136,010.29
5,136,010.29

ต้นทุนกูย้ มื ระหว่ำงกัน

5.875%

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
2.5 รำยกำรค้ำที่สำคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
บริษัทย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*
ค่ำสำธำรณูปโภค
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

-

-

7,841,202.71
40,500.00
73,236.31

4,780,629.39
40,500.00
25,040.99

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ

48,212.16
1,393,938.00
226,635.20

10,137.38
38,101.20
1,393,938.00
191,437.95

484,650.00
42,622.80

484,650.00
52,900.75

รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน

380,625.00

33,386.26
380,625.00

-

-

รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมสัญญำ

บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
บริษัทย่อย
รำยได้จำกกำรบริ หำรจัดกำร
รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำ
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*
ค่ำสำธำรณูปโภค
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่*

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563

-

-

14,774,678.95
81,000.00
136,010.29

11,112,051.86
81,000.00
25,040.99

115,440.20
2,787,876.00
422,607.26

56,118.70
107,463.78
2,787,876.00
488,253.35

969,300.00
78,535.60

969,300.00
156,645.75

761,250.00

95,389.34
761,250.00

-

-

นโยบำยกำร
กำหนดรำคำ

รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมที่ตกลงกัน
รำคำตำมสัญญำ

*ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื้นที่ ได้แสดงไว้ในงบกำไรขำดทุนในบัญชีค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์ของสิ ทธิ กำรใช้ตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญำเช่ำ
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรประกอบด้วย เงินเดื อน โบนัส ค่ำเบี้ยประกันชี วิต เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมกำร เป็ นต้น
สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ค่ำตอบแทนผูบ้ ริ หำรมีรำยกำรดังนี้ :
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2,615,060.30
2,418,316.00
5,033,376.30

2,472,904.00
2,166,680.00
4,639,584.00

2,045,610.30
985,555.00
3,031,165.30

1,951,310.00
794,576.00
2,745,886.00

บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

6,152,025.30
4,775,136.00
10,927,161.30

5,589,023.50
4,286,772.00
9,875,795.50

4,843,093.30
1,922,208.00
6,765,301.30

4,307,120.00
1,542,564.00
5,849,684.00

กิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จกำรที่ อยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและกิจกำรที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมกำรร่ วมกันมีดงั นี้
ร้อยละกำรถือหุน้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน

ณ 30มิ.ย. 64 ณ 31 ธค 63

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์
ผูน้ ำเข้ำและจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อกำร
ดูแลสุขภำพและสุขอนำมัย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมกำรร่ วมกัน

ประเทศไทย

100.00

100.00

ประเทศไทย

100.00

100.00

บริ ษทั สิ ริรวี จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั ภคินภวัต จำกัด

ให้เช่ำอำคำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จำกัด

คลินิกเวชกรรม

มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จำกัด*

จัดงำนอีเว้นท์

บริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

กิจกำรภัตตำคำร/ร้ำนอำหำร

ร้ำนยำเภสัช(ลพบุรี)

จำหน่ำยยำรักษำโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์กำรแพทย์

ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมกำรเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หำร
มีกรรมกำรร่ วมกัน/
กรรมกำรเป็ นผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมกำร

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นำงมัทยำ พันธุกำนนท์
นำยศุภกร พันธุกำนนท์

กรรมกำร
กรรมกำร

* ผูบ้ ริ หำรบริ ษทั ฯ จำนวน 1 คน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั 9801 กรุ๊ ป(ไทยแลนด์) จำกัดและได้ขำยหุน้ ทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2563

3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินสด
2,183,008.14
3,736,045.57
เงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
10,292,725.21
31,109,803.10
4,223,245.80
908,260.23
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
12,475,733.35
34,845,848.67
4,223,245.80
908,260.23
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำ
493,581.53
1,769,366.93
หัก:ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
รำยได้คำ้ งรับ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
เงินมัดจำระยะสั้น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจกำรอื่น

493,581.53

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-

5,085,533.54
1,825,663.98
747,748.77
2,242,068.94
9,901,015.23

6,859,162.90
600,737.02
1,084,484.00
3,318,453.02
11,862,836.94

86,575.01
86,575.01

44,623.71
44,623.71

10,394,596.76

13,472,427.09

86,575.01

44,623.71

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น จำแนกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น
- ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
- เกินกำหนดชำระ 0 - 3 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 4 - 6 เดือน
- เกินกำหนดชำระ 7 -12 เดือน
-เกินกำหนดชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ– กิจกำรอื่น
หัก:ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้กำรค้ำ – กิจกำรอื่น สุ ทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563

398,231.53
95,350.00
493,581.53

1,421,771.65
61,818.50
126,000.00
159,776.78
1,769,366.93

-

-

493,581.53

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
5. สินค้าคงเหลือ สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ ประกอบด้วย
บำท

ยำและผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
สิ นค้ำสุ ขภำพสำหรับภำยนอกร่ ำงกำย
อุปกรณ์กำรแพทย์และของใช้ในบ้ำน
สิ นค้ำบริ โภค
สิ นค้ำรอทำลำย
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่ำเผือ่ สิ นค้ำล้ำสมัย
สิ นค้ำคงเหลือ สุ ทธิ

งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563
85,159,022.44
83,276,203.70
14,325,857.55
13,802,090.18
30,154,951.16
30,059,353.20
5,615,673.15
3,156,235.75
1,689,037.79
575,409.52
666,057.87
135,830,913.82
132,648,978.49
(117,556.08)
(1,689,037.79)
135,713,357.74
130,959,940.70

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
-

6. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ภำษีซ้ือไม่ถึงกำหนด
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรออกหุน้ สำมัญ*
ลูกหนี้สรรพำกร
รวม

584,456.56
742,371.08
4,530,000.00
3,519,987.20
9,376,814.84

345,703.52
4,102,874.68
1,760,000.00
6,208,578.20

*รำยกำรที่เกี่ยวกับทุนซึ่งจะนำมำหักออกจำกส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อเกิดกำรกระจำยหุน้
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163,945.94

718,573.69
4,530,000.00
5,412,519.63

95,839.18
3,997,969.64
1,760,000.00
5,853,808.82

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
7. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ประกอบด้ วย

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จำกัด
=
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
Z==

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
(เงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุน) (เงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสี ย)
30-มิ.ย.
31-ธ.ค.
30-มิ.ย.
31-ธ.ค.
2564
2563
2564
2563

ทุนชำระแล้ว
30-มิ.ย.
31-ธ.ค.
2564
2563

สัดส่ วนเงินลงทุน
30-มิ.ย. 31-ธ.ค.
2564

2563

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

65

65

100

100

65.00

65.00

35

35

100

100

35.00

35.00

101.36
29.82

89.15
26.23

100.00

100.00

131.18

115.38

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วิธีส่วนได้เสี ย
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563
115,382,106.25
102,645,863.50
20,000,000.00
29,930,550.33
51,936,027.48

ยอดยกมำ
เพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจำกส่ วนแบ่งกำไรในบริ ษทั ย่อย
ลดลงจำกเงินปันผล
ยอดยกไป

(14,137,456.50)
131,175,200.08
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(59,199,784.73)
115,382,106.25

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ – สุ ทธิประกอบด้วย

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้ำ (โอนออก)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

อำคำร

8,176,160.00
8,176,160.00

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

46,224,285.18
3,903,420.29
50,127,705.47

8,462,952.77
465,892.97
(95,281.28)
47,002.81
8,880,567.27

4,095,700.93
47,663.55
(36,915.89)
4,106,448.59

4,676,127.15
1,343,590.00
(23,813.74)
(596,146.68)
5,399,756.73

10,795,097.95
167,523.74
(66,131.35)
(3,907,427.76)
6,989,062.58

- 97,383,547.44
1,600,213.60 3,624,883.86
- (222,142.26)
- (553,151.34)
1,600,213.60 100,233,137.70

-

(3,569,938.27) (7,777,170.51)

(3,326,375.86)

(3,616,039.60)

(1,331,430.77)

(2,184,265.86)

- (21,805,220.87)

-

(370,757.92) (1,234,327.28)
- (438,517.06)
(3,940,696.19) (9,450,014.85)

(792,908.13)
65,701.04
26,033.32
(4,027,549.63)

(76,943.12)
36,914.89
(3,656,067.83)

(441,502.71)
16,045.38
125,018.63
(1,631,869.47)

(678,454.57)
20,459.32
425,604.26
(2,416,656.85)

- (3,594,893.73)
139,120.63
138,139.15
- (25,122,854.82)

5,136,576.91
4,853,017.64

479,661.33
450,380.76

3,344,696.38
3,767,887.26

8,610,832.09
4,572,405.73

8,176,160.00
8,176,160.00

14,953,223.46
14,953,223.46

ส่ วนปรับปรุ ง อุปกรณ์สำนักงำน
ทรัพย์ที่เช่ำ

บำท
งบกำรเงินรวม
ยำนพำหนะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่ อง
และอุปกรณ์
ตกแต่ง

11,383,285.19
11,012,527.27

38,447,114.67
40,677,690.62
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1,600,213.60

75,578,326.57
75,110,282.88

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

อุปกรณ์
สำนักงำน

งบกำรเงินเฉพำะบริ ษทั
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และ ส่ วนปรับปรุ ง
และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
ทรัพย์ที่เช่ำ

รวม

รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

368,396.86
5,200.00
373,596.86

439,076.46
157,060.00
596,136.46

326,170.53
3,728.97
329,899.50

1,631,900.20
1,631,900.20

2,765,544.05
165,988.97

(26,068.25)
(36,656.42)
(62,724.67)

(40,715.14)
(53,796.30)
(94,511.44)

(21,168.22)
(32,393.76)
(53,561.98)

(6,911.05)
(40,462.19)
(47,373.24)

(94,862.66)
(163,308.67)
(258,171.33)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

342,328.61
310,872.19

398,361.32
501,625.02

305,002.31
276,337.52

1,624,989.15
1,584,526.96

2,670,681.39
2,673,361.69

-

2,931,533.02

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และวันที่ 30 มิถุนำยน 2563 แสดงไว้ในกำร
คำนวณกำไรขำดทุนดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
ต้นทุนค่ำบริ หำรจัดกำร
48,920.20
2,311.24
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
596,796.86
511,580.81
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
1,227,340.97
1,051,553.06
34,797.61
529.26
รวม
1,824,137.83
83,717.81
2,840.50
1,563,133.87
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บำท
งบกำรเงินรวม

ต้นทุนค่ำบริ หำรจัดกำร
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
รวม

9.

30 มิถุนำยน 2564
1,193,865.09
2,401,028.64
3,594,893.73

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
94,258.49
4,279.89
1,023,161.64
69,050.18
2,082,325.29
956.58
163,308.67
5,236.47
3,105,486.93

สินทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บำท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำคำทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
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13,904,617.48
1,160,283.00
553,150.34
15,618,050.82

283,800.00
149,600.00
433,400.00

(6,561,864.29)
(544,547.40)
(138,139.15)
(7,244,551.84)

(29,136.65)
(32,282.35)
(61,419.00)

7,342,753.19
8,373,498.98

254,663.35
371,981.00

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
10.

สินทรัพย์สิทธิการใช้
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ได้แสดงแยกต่ำงหำกในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน มีรำยละเอียดดังนี้
บำท
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำคำทุน
133,802,745.13

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

3,125,497.55

เพิ่มขึ้น
ลดลง (หมดสัญญำ)

(2,987,502.65)

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

133,940,740.03

6,553,408.74
-6,553,408.74
6,553,408.74

ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

(16,643,458.24)
(7,372,936.19)

(1,142,165.54)

1,101,623.10

-

(22,914,771.33)

(1,707,006.94)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563

117,159,286.89

5,411,243.20

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

111,025,968.70

4,846,401.80

เพิ่มขึ้น
ลดลง (หมดสัญญำ)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564

(564,841.40)

มูลค่ำสุ ทธิตำมบัญชี
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
11.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั มีเจ้ำหนี้สญ
ั ญำเช่ำ ซึ่งประกอบด้วยสัญญำเช่ำอำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำง จำนวน 25 สัญญำ สำหรับใช้ในกำรดำเนิน
ธุรกิจ โดยมีกำหนดชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน ระหว่ำง 29 - 156 งวด
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
135,453,161.91

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
6,138,900.00

(26,371,774.22)

(609,431.78)

109,081,387.69

5,529,468.22

3,449,831.82

-

(324,334.27)

-

2,359,281.78

117,078.20

หัก เงินจ่ำยชำระ

(8,023,916.94)

(646,200.00)

หัก ยกเลิกสัญญำ

(1,925,030.49)

-

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

104,617,219.59

5,000,346.42

(12,151,847.80)

(1,093,828.32)

92,465,371.79

3,906,518.10

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่ำงงวด :
บวก หนี้สินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด
บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตดั จ่ำย

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ สุ ทธิ

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสัญญำเช่ำที่รับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ
2563 แสดงได้ดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่ง
สิ นทรัพย์ อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม

30 มิถุนำยน 2564
3,717,854.82
1,164,093.22
170,134.17
64,320.00
5,116,402.21
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
4,084,786.22
283,981.04
283,981.05
1,288,149.97
57,083.47
68,538.73
19,020.00
5,391,956.19

9,300.00
350,364.51

9,300.00
361,819.78

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บำท
งบกำรเงินรวม

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำระยะสั้น
ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำซึ่งสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงมีมูลค่ำต่ำ
รวม

30 มิถุนำยน 2564
7,372,936.19
2,359,281.77
315,217.22
113,668.00
10,161,103.18

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 มิถุนำยน 2563 30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
8,155,475.79
567,962.10
564,841.41
2,606,413.80
139,863.35
117,078.20
38,040.00
10,799,929.59

18,600.00
700,519.61

18,600.00
726,425.45

รำยละเอี ยดของจำนวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ำยช ำระของหนี้ สิ น ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ในงบกำรเงิ น เฉพำะกิ จ กำร ณ วัน ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2564 และ
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
หนี้สินสุ ทธิ
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย หนี้สินสุ ทธิ
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
16,520,121.94
(4,368,274.14) 12,151,847.80 15,882,348.84 (4,584,431.75) 11,297,917.09
เกินหนึ่งปี
111,978,954.75
(19,513,582.95) 92,465,371.80 119,570,813.07 (21,787,342.47) 97,783,470.60
128,499,076.69
(23,881,857.09) 104,617,219.60 135,453,161.91 (26,371,774.22) 109,081,387.69
รวม
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รวม
ถึงกำหนดกำรจ่ำยชำระภำยในหนึ่งปี
1,292,400.00

30 มิถุนำยน 2564
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

รวม

31 ธันวำคม 2563
ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

หนี้สินสุ ทธิ

(198,571.68)

1,093,828.32

1,292,400.00

(222,382.16)

1,070,017.84

เกินหนึ่งปี

4,200,300.00

(293,781.90)

3,906,518.10

4,846,500.00

(387,049.62)

4,459,450.38

รวม

5,492,700.00

(492,353.58)

5,000,346.42

6,138,900.00

(609,431.78)

5,529,468.22
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
12.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
8,774,914.97
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
5,000,000.00
24,000,000.00
รวม
13,774,914.97
24,000,000.00
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปี โดยจดจำนองที่ดิน อำคำร สิ่ งปลูกสร้ำงของกลุ่มบริ ษทั ฯและกรรมกำร เป็ นหลักประกัน
และมีผถู ้ ือหุน้ และกรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ ำประกัน
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและข้อจำกัดบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรดำรง
อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 0 และดำรง
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.25 และข้อจำกัดในกำร
โอนสิ นทรัพย์ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น

13.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563

เจ้ำหนี้กำรค้ำ-กิจกำรอื่น
เช็ครอกำรขึ้นเงิน

1,229,862.00

6,874,098.64

-

-

82,461,136.90
83,690,998.90

87,410,238.85
94,284,337.49

-

-

3,792,081.88

2,718,435.23

1,146,156.15

677,877.07

5,039,026.21

10,279,559.42

1,614,228.41

2,435,763.30

รำยได้รับล่วงหน้ำ

494,657.78

236,456.14

-

-

อื่น ๆ

119,725.14

53,712.14

-

-

รวมเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น

9,445,491.01

13,288,162.93

2,760,384.56

3,113,640.37

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

93,136,489.91

107,572,500.42

2,760,384.56

3,113,640.37

เจ้ำหนี้กำรค้ำ
รวม
เจ้ำหนี้อื่น-กิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
14.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม – สุ ทธิ
896,561.94
1,532,343.66
ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอกำรนำส่ ง
474,486.24
7,441,771.22
ภำษีขำยไม่ถึงกำหนด
342,267.34
490,203.72
รวม
1,713,315.52
9,464,318.60

15.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
123,111.45
117,438.13
100,317.13
3,575,059.07
92,430.12
89,080.85
315,858.70
3,781,578.05

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564
9,299,441.32
29,163,914.88
บวก กูย้ มื เพิ่ม
3,500,000.00
หัก ชำระคืน
(2,291,059.19)
(23,364,473.56)
ยอดคงเหลือ ณวันสิ้ นงวด
7,008,382.13
9,299,441.32
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
(5,766,343.46)
(5,828,457.12)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน-สุ ทธิ
1,242,038.67
3,470,984.20
-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำแนกตำมวงเงินได้ดงั นี้;
ล้ำนบำท
วงเงิน

ยอดค้ำงชำระ ณ วันที่

30 มิ.ย.64 31 ธ.ค.63

30 มิ.ย.64

31 ธ.ค.63

อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

กำรชำระคืนเงินกู้

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จำกัด
วงเงินที่ 1

-

5.5

-

0.60

4.0%

วงเงินที่ 2

-

4.5

-

0.41

4.0%

วงเงินที่ 3

6.0

6.0

2.80

3.47

MLR-1.0%

วงเงินที่ 4

3.0

3.0

1.00

1.32

MLR-1.0%

วงเงินที่ 5

3.5

3.5

3.21

3.50

2.0%

รวม
12.5
22.5
หัก ส่ วนที่ครบกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

7.01
(5.77)
1.24

9.30
(5.83)
3.47

ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 107,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 89,000 บำท
เริ่ ม เมษำยน 2559 ถึง ธันวำคม 2563
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 125,000 บำท
เริ่ ม มกรำคม 2561 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 57,000 บำท
เริ่ ม กรกฎำคม 2560 ถึง มิถุนำยน 2565
ชำระเป็ นรำยเดือน งวดละ 291,666.67 บำท
เริ่ ม พฤษภำคม 2564 ถึง เมษำยน 2565

กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทำสัญญำวงเงินกูย้ ืมระยะยำว กับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 2.0 ต่อปี และ MLR-1
ต่ อ ปี โดยจดจำนองที่ ดิ น อำคำร สิ่ งปลู ก สร้ ำงของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ และกรรมกำร เป็ นหลัก ประกัน และมี ผูถ้ ื อ หุ้ น และ
กรรมกำรของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ ำประกัน
ภำยใต้สัญญำเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินและข้อจำกัดบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรดำรง
อัตรำส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ต่ำกว่ำ 0 และดำรง
อัตรำส่ วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่ำ 1.25 และข้อจำกัดในกำร
โอนสิ นทรัพย์ให้เป็ นไปตำมที่กำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์สำหรับ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดงั นี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันต้นงวด
3,970,642.04
3,154,864.00
1,234,265.00
818,678.00
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
494,403.99
815,778.04
235,656.99
415,587.00
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันสิ้ นงวด
4,465,046.03
3,970,642.04
1,469,921.99
1,234,265.00
ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนสำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
233,020.99
192,675.01
113,510.00
101,034.00
14,172.03
11,272.00
4,318.99
2,864.00
247,193.02
203,947.01
117,828.99
103,898.00

ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
466,059.96
385,349.03
227,019.00
202,066.01
28,344.03
22,544.00
8,637.99
5,728.00
494,403.99
407,893.03
235,656.99
207,794.01
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ สำคัญที่ ใช้ในกำรคำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 มีดงั ต่อไปนี้ :
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำคิดลด
1.40-2.11 %
1.40%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.00-5.00 %
3.00-5.00 %
สัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุ
0-23 %*
0-8 %*
อัตรำมรณะ
TMO2017 **
TMO 2017 **
* ขึ้นอยูก่ บั อัตรำถัวเฉลี่ยของกลุ่มอำยุของพนักงำน
** อ้ำงอิงตำมตำรำงมรณะไทย 2560 ประเภทสำมัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยที่ นำมำวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว ได้แก่ อัตรำคิดลด
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน และกำรมรณะ โดยถือว่ำข้อสมมติ อื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวจำกกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่ำวข้ำงต้นที่อำจเป็ นไปได้อย่ำงสมเหตุสมผล สำหรับปี
2564 มีดงั นี้
- ถ้ำอัตรำคิ ดลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ภำระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นักงำนจะลดลง 0.00-0.23 ล้ำนบำท
(เพิ่มขึ้น 0.00-0.28 ล้ำนบำท)
- ถ้ำอัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนจะเพิ่มขึ้น 0.00 – 0.34
ล้ำนบำท (ลดลง 0.00 - 0.29 ล้ำนบำท)
- ถ้ำสัดส่ วนของพนักงำนที่เลือกลำออกก่อนเกษียณอำยุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จะลดลง 0.00 – 0.25 ล้ำนบำท (เพิ่มขึ้น 0.00 – 0.14 ล้ำนบำท)
ในกำรรำยงำนกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้น มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนได้คำนวณโดย
กำรใช้วิธีเดียวกันกับที่คำนวณภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่รับรู ้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คำนวณกำไร (ขำดทุน) สุ ทธิทำงภำษีโดยกำรนำรำยกำรที่มิให้ถือเป็ นรำยจ่ำยทำงภำษี และรำยกำรส่ วน
ที่ได้รับกำรลดหย่อนหรื อยกเว้นภำษีมำบวกหรื อหักตำมหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎำกรแล้ว
อัตรำที่ใช้ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอัตรำร้อยละ 20
17.1 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- รำยกำรที่กระทบงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

ภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
- รำยกำรที่กระทบงบกำไรขำดทุน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
3,992,097.04
1,968,513.85
(279,703.44)

264,857.94

(40,571.80)

(23,565.80)

(20,779.60)

4,256,954.98

1,927,942.05

(23,565.80)

(300,483.04)

บำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
7,130,577.00
7,781,883.51
49,253.31

215,415.74

(81,143.60)

(47,131.40)

(41,558.80)

7,345,992.74

7,700,739.91

(47,131.40)

7,694.51
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
17.2 รำยกำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชี กบั อัตรำภำษีที่ใช้สำหรับสำม
เดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ด 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 สำมำรถแสดงได้ดงั นี้

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
22,158,021.04
6,577,617.79
17,877,500.26
4,349,192.69
20%
20%
20%
20%
4,431,604.21

1,684,494.30

3,575,500.05

1,060,260.82

264,857.94

(40,571.80)

(23,565.80)

(20,779.60)

(490,371.62)
(174,000.00)
215,185.54
9,678.91

284,019.55
-

(3,379,782.58)
(174,000.00)
27,249.22
(48,966.69)

(1,365,172.92)
25,208.66
-

4,256,954.98

1,927,942.05

(23,565.80)

(300,483.04)
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กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

บำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
39,634,067.76
35,225,076.33
32,240,943.62
27,532,030.93
20%
20%
20%
20%
7,926,813.55

7,338,299.21

6,448,188.72

5,736,851.32

215,415.74

(81,143.60)

(47,131.40)

(41,558.80)

(730,358.22)
(555,520.00)
450,705.35
38,935.93

(41,301.97)
484,886.27
-

(5,986,110.07)
(555,520.00)
54,505.42
38,935.93

(5,697,555.12)
(41,302.00)
51,259.11
-

7,345,992.74

7,700,739.91

(47,131.40)

7,694.51

17.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำร ดังต่อไปนี้
บำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
31 ธันวำคม 2563 30 มิถุนำยน 2564 31 ธันวำคม 2563
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำคงเหลือ
23,511.22
337,807.56
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
893,009.20
794,128.60
293,984.40
246,853.00
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
916,520.42
1,131,936.16
293,984.40
246,853.00
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18. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน สำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 คำนวณจำกกำไรสำหรับ
งวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สำมัญของบริ ษทั และจำนวนหุน้ สำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้วระหว่ำงงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนัก โดย แสดงกำรคำนวณดังนี้
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
กำไรสำหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน

17,901,066

4,649,676

17,901,066

4,649,676

200,000,000
0.09

160,000,000
0.03

200,000,000
0.09

160,000,000
0.03

บำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
กำไรสำหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สำมัญของบริ ษทั
จำนวนหุน้ สำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนัก
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน

32,288,075

27,524,336

32,288,075

27,524,336

200,000,000
0.16

160,000,000
0.17

200,000,000
0.16

160,000,000
0.17

บริ ษทั ฯจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นสำมัญที่ตรำไว้ เดิ มหุ้นละ 10 เป็ น หุ้นละ 0.50 บำท เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2563
เพื่อกำรเปรี ยบเทียบกันได้ ในกำรนำเสนอข้อมูลกำไรต่อหุ ้น สำหรับงวดสำมเดื อนและหกเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน
2564 และ 2563 บริ ษทั ได้คำนวณ จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ ำหนัก โดยเสมือนว่ำมีกำรจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำ
หุน้ ดังกล่ำวตั้งแต่ช่วงเวลำที่นำมำเปรี ยบเทียบ
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สาหรับงวดหกเดือนสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่เคยแสดงไว้
ปรับปรุ งใหม่
80,000,000
80,000,000
10.00
8,000,000
-

รายการ
จำนวนเงินทุน
มูลค่ำหุน้ เดิม
จำนวนหุน้ เดิม
ณ วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2563 ลดมู ลค่ าหุ้ น จากเดิ ม
หุ้นละ 10 บาท เป็ น 0.50 บาท
มูลค่ำหุน้ ใหม่
จำนวนหุน้ ใหม่
กำไรสุ ทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก(หุ ้น)
กำไรสุ ทธิต่อหุน้

27,524,336.42
8,000,000
3.44

0.50
160,000,000
27,524,336.42
160,000,000
0.17

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่เคยแสดงไว้
ปรับปรุ งใหม่
80,000,000
80,000,000
10.00
8,000,000
-

รายการ
จำนวนเงินทุน
มูลค่ำหุน้ เดิม
จำนวนหุน้ เดิม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่ าหุ้นจากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็ น 0.50 บาท
มูลค่ำหุน้ ใหม่
จำนวนหุน้ ใหม่
กำไรสุ ทธิ
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก(หุ ้น)
กำไรสุ ทธิต่อหุน้

4,649,675.74
8,000,000
0.58

0.50
160,000,000
4,649,675.74
160,000,000
0.03

19. ทุนจดทะเบียน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ สำมัญ
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ ประชุ มวิสำมัญ ผูถ้ ือหุ้ นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงมู ลค่ำหุ ้นที่ ตรำไว้ของ
บริ ษทั จำกเดิมมูลค่ำหุ ้นละ 10 บำท เป็ นมูลค่ำหุ ้นละ 0.50 บำท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้ดงั กล่ำว
ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2563 ทั้งนี้กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ ้นที่ตรำไว้
ดังกล่ำวมีผลให้จำนวนหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจำกเดิม 8 ล้ำนหุน้ เป็ น 160 ล้ำนหุน้
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
กำรเพิ่มทุน
วันที่ 1 ธันวำคม 2563 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก
เดิม 160 ล้ำนหุ้น เป็ น 272 ล้ำนหุ้น โดยกำรออกหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวน 112 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วเป็ นจำนวน 20 ล้ำนบำทในวันที่ 14 ธันวำคม 2563 มีผลให้จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริ ษทั
เพิ่ ม ขึ้ น จำก 160 ล้ำนหุ้ นเป็ น 200 ล้ำนหุ้น (ทุ นที่ ชำระแล้วจำก 80 ล้ำนบำท เป็ น 100 ล้ำนบำท) บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อนำยทะเบียนบริ ษทั กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ แล้วเมื่อ
วันที่ 16 ธันวำคม 2563
20. สารองตามกฎหมาย
ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิประจำปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ
5 ของกำไรสุ ทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตำมกฎหมำยนี้หำ้ มมิให้นำไปจ่ำยเป็ นเงินปันผล
ตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิอย่ำงน้อยร้อยละ5 เป็ นสำรองตำกฎหมำย
ทุกครั้งที่ประกำศจ่ำยเงินปั นผล จนกว่ำสำรองตำมกฎหมำยจะมีจำนวนเท่ำกับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสำรองนี้จะ
นำมำจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
21. เงินปันผล
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำอนุมตั ิจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 0.07 บำท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 14
ล้ำนบำท โดยกำหนดจ่ำยในวันที่ 18 มีนำคม 2564
22. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ วนกำรด ำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของบริ ษ ัท ฯที่ มี ผูม้ ี อ ำนำจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้ำนกำร
ดำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผล
กำรดำเนินงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ผมู ้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของบริ ษทั คือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
ในกำรนำเสนอ ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน ซึ่ งผลกำรดำเนิ นดังกล่ำวได้รับกำรสอบทำนจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำร กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทำงด้ำนธุ รกิจร้ำนขำยยำ โดยจำหน่ ำยยำ เวชภัณฑ์ เวชสำอำง ผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร
อุปกรณ์กำรแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภำพต่ำงๆ รวมถึงกำรคิดค้น พัฒนำ นำเข้ำ และจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ
สุ ขภำพ โดยทั้งหมดจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ นค้ำสุ ขภำพสำหรับภำยนอกร่ ำงกำยและผลิตภัณฑ์เสริ มอำหำร จึงมีส่วนงำน
เดียวซึ่งแสดงในงบกำไร (ขำดทุน)
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23. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ สำหรับสำมเดือนและหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนำยน 2564 และ 2563 จำแนกตำมลักษณะได้ดงั นี้
บำท
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
(7,317,709.48)
(9,552,133.73)
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
235,306,492.48
188,837,099.40
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
24,910,061.90
23,909,521.07
4,491,415.18
3,579,791.84
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
5,380,395.67
6,456,250.77
385,657.69
287,948.54
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
4,280,008.06
3,322,531.15
184,886.73
164,550.00
ค่ำสำธำรณูปโภค
2,576,390.09
1,760,893.74
48,982.30
57,094.75
ค่ำบริ กำรอื่น
3,745,704.37
4,452,745.94
1,398,199.99
2,048,799.99

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรอื่น

บำท
สำหรับงวดหกเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
30 มิถุนำยน 2564
30 มิถุนำยน 2563
30 มิถุนำยน 2564 30 มิถุนำยน 2563
(6,245,322.90)
(928,307.31)
433,342,834.99
417,043,248.87
47,996,050.45
45,542,054.87
8,838,184.02
7,269,942.77
11,069,879.96
12,506,936.65
760,432.42
574,325.56
8,662,964.21
8,577,801.42
499,380.83
329,100.00
4,615,713.03
3,556,322.89
92,067.10
164,567.26
5,590,098.08
6,304,331.20
1,621,199.98
2,261,299.98
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24. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินประกอบด้วยเงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลู กหนี้
และเจ้ำหนี้ กำรค้ำ บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยในกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิต
(ก) ลูกหนี้กำรค้ำ
บริ ษ ทั ฯ มี ค วำมเสี่ ย งด้ำ นกำรให้สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลูก หนี้ ก ำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยงนี้ โดยกำร
กำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสมดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำย
ที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่อ จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อ คือมูลค่ำตำม
บัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
(ข) เงินฝำกสถำบันกำรเงิน
บริ ษ ทั ฯ มี ควำมเสี่ ยงที่ เกิ ดจำกเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกคู่สัญ ญำเป็ นธนำคำรที่ มีควำม
น่ำเชื่อถือ ซึ่งบริ ษทั พิจำรณำว่ำมีควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตต่ำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง
บริ ษ ทั ฯ กำกับ ดู แ ลควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อ งและรักษำระดับของเงินสด และรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ น สดที่ ผูบ้ ริ ห ำร
พิจำรณำว่ำเพียงพอในกำรจัดหำเงินเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ และลดผลกระทบจำกควำมผันผวนในกระแส
เงินสด
ระยะเวลำกำรครบกำหนดคงเหลือตำมสัญญำของหนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่รำยงำนมีรำยละเอียดดังนี้
ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินรวม)
มูลค่ำ
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
ตำมบัญชี
หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ
- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร
- ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์

รวม

9.45
104.62
1.73
7.12
122.92

9.45
12.15
1.73
7.12
30.45

11.57
11.57

28.73
28.73

52.17
52.17

9.45
104.62
1.73
7.12
122.92

-

-

-

-

-

-
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มูลค่ำ
ตำมบัญชี

ล้ำนบำท
กระแสเงินสดตำมสัญญำ (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
ภำยใน 1 ปี มำกกว่ำ 1 ปี มำกกว่ำ 2 ปี
หรื อน้อยกว่ำ แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
หนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้ำหนี้อื่น
- หนี้สินตำมสัญญำเช่ำสุ ทธิ

2.76
5.00

2.76
1.09

1.14

2.77

-

2.76
5.00

- เจ้ำหนี้กรมสรรพำกร

0.32

0.32

-

-

-

0.32

0.36
8.44

0.36
4.53

1.14

2.77

-

0.36
8.44

-

-

-

-

-

-

- ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย
รวมหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
ควำมเสี่ ยงด้ำนตลำด
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ ไม่มีรำยกำรค้ำกับลูกหนี้ และ
เจ้ำหนี้ต่ำงประเทศ
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำม เนื่ องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั ควำม
เสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับต่ำ
มูลค่ำยุติธรรม
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินทั้งหมดของบริ ษทั ฯ วัดมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตัดจำหน่ ำย และเนื่ องจำกสิ นทรัพย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด บริ ษทั
จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจ
ในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่ อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิส ระ ในลักษณะที่ ไม่ มีควำมเกี่ ยวข้องกัน วิธีกำรกำหนดมู ลค่ำ
ยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทำงกำรเงิน มูลค่ำยุติธรรมจะกำหนดจำกรำคำตลำดล่ำสุ ดหรื อกำหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
กำรวัดมูลค่ำที่เหมำะสม
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25. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญำบริ กำรระยะยำวกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้

จำนวนสัญญำ (หน่วย : ฉบับ)
อัตรำค่ำบริ กำรรำยเดือน

จำนวนสัญญำและอัตรำค่ำบริ กำรณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
4
18
40,569 - 81,000 บำท
5,035 -154,003.25 บำท

ไม่เกิน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มำกกว่ำ 5 ปี
รวม

มูลค่ำภำระผูกพันตำมสัญญำ ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 (หน่วย : ล้ำนบำท)
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รวม
3.02
10.43
13.45
0.75
5.77
6.52
3.77
16.20
19.97

รวม
22

26. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มีมติเห็นชอบ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจาก
จากการดาเนิ นงานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท จานวนเงิน
24.00 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 25 สิ งหาคม 2564
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27. การปรับปรุ งข้ อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เพื่อประโยชน์ในกำรให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบแก่ผใู ้ ช้งบกำรเงิน บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่นำมำเปรี ยบเทียบ และสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนำคม 2564 โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ของปี 2563 และ สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ดังนี้;
27.1 ภำษีเงินได้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ข้อ 21.2 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อกำรเปรี ยบเทียบ ดังนี้;
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

66,535,556.80

-

66,535,556.80

28,725,620.62

-

28,725,620.62

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล -คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน –
กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

20%
24,511,426.82

20%
(11,204,315.46)

20%
13,307,111.36

20%
11,229,919.81

20%
(5,484,795.69)

20%
5,745,124.12

(163,155.80)

-

(163,155.80)

(221,073.20)

-

(221,073.20)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(33,853.46)
649,349.92
-

10,417,457.22
786,858.24
-

(86,297.08)
(33,853.46)
649,349.92
786,858.24
14,460,013.18

(4,529,252.70)
208,730.68
270,950.31
6,959,274.90

4,529,252.70
(208,730.68)
1,164,273.67
-

270,950.31
1,164,273.67
6,959,274.90

14,460,013.18
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

52,156,713.02

(151,258.60)

52,005,454.42

21,602,610.12

-

21,602,610.12

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล -คูณอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้)ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี –
จำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ผลกระทบทำงภำษีที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน –
กำรคำนวณกำไรเพื่อเสี ยภำษี:
-รำยได้ที่ไม่รวมคิดภำษีเงินได้
-ขำดทุนที่มีสิทธินำมำหักตำมกฎหมำย
-ค่ำใช้จ่ำยที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
-ขำดทุนทำงภำษีในงวด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน

20%
10,431,342.60

20%
(30,251.72)

20%
10,401,090.88

20%
4,320,522.02

20%
-

20%
4,320,522.02

(83,117.40)

-

(83,117.40)

(163,735.60)

-

(163,735.60)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

30,251.72
-

(10,387,205.50)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)

(208,730.68)
208,730.68
-

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
27.2 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ปี 2563 ข้อ 27 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมปรับปรุ งข้อมูลของปี 2562 ที่นำมำเปรี ยบเทียบ ดังนี้;
บำท

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรอื่น

งบกำรเงินรวม
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(18,037,038.93)
(308,533.06)
(17,728,505.87)
762,249,955.97
531,002,867.87
231,247,088.10
75,809,332.71
54,068,846.37
21,740,486.34
12,824,136.99
8,314,483.60
4,509,653.39
35,989,018.98
27,786,181.11
8,202,837.87
6,406,527.26
6,406,527.26
7,699,379.51
7,699,379.51
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
3,449,273.50
1,922.91
849,452.61
-

4,538,801.75
2,098.24
(526,352.61)
13,602.06
1,000,000.00

7,988,075.25
4,021.15
323,100.00
13,602.06
1,000,000.00

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี 2564 ข้อ 22 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมปรับปรุ งข้อมูล ดังนี้;
บำท

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรอื่น

กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
ค่ำใช้จ่ำยพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำใช้จ่ำยตัดบัญชี
ค่ำเช่ำสำนักงำนและค่ำบริ กำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริ กำรอื่น

งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(4,955,729.96)
1,072,386.59
6,028,116.55
(1,603,860.69)
198,036,342.51
199,640,203.20
79,085.20
23,085,988.55
23,006,903.35
(0.02)
5,689,484.29
5,689,484.31
90,000.00
4,382,956.15
4,292,956.15
2,039,322.94
2,039,322.94
50,500.00
1,844,393.71
1,793,893.71
บำท
งบกำรเงินรวม
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(8,823,940.66)
17,447,767.08
8,623,826.42
228,206,283.91
(134.44)
228,206,149.47
21,550,857.24
81,676.56
21,632,533.80
6,236,579.74
(185,893.86)
6,050,685.88
773,678.30
4,481,591.96
5,255,270.26
1,795,429.15
1,795,429.15
1,851,585.26
1,851,585.26
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
4,267,898.84
374,774.74
314,494.10
43,084.80
212,499.99

78,870.00
10,500.00

4,346,768.84
374,774.74
314,494.10
43,084.80
222,999.99

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สำหรับงวดสำมเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2563
ตำมที่ได้นำเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
3,755,150.93
286,377.02
164,550.00
107,472.51
-

(65,000.00)
212,499.99

3,690,150.93
286,377.02
164,550.00
107,472.51
212,499.99

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 13 สิ งหำคม 2564
และต่อมำบริ ษทั ได้เพิ่มเติมกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับปี 2563 และสำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนำคม 2564 ตำมที่กล่ำวใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในกำรเปรี ยบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไร
ขำดทุน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึ่งได้รับอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2564

ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร ลงชื่อ ................................................……......กรรมกำร
(นำยศุภกร พันธุกำนนท์)
(นำยธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษัท เฮลท์ ลดี จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกำรเงินระหว่ำงกำล
สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนสิ้นสุ ด วันที่ 30 กันยำยน 2564
และ
รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต

รำยงำนกำรสอบทำนข้ อมูลทำงกำรเงินระหว่ ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน)
(1) ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 งบกาไรขาดทุนรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมแบบย่อของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และได้สอบทานข้อมูล
ทางการเงินเฉพาะของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) เช่ นเดี ยวกัน ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิ จการเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการจัด ท าและน าเสนอข้อ มู ล ทางการเงิ น ระหว่ างกาลเหล่ านี้ ตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 34 เรื่ อ ง
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการให้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า

(2) ขอบเขตกำรสอบทำน
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหั ส 2410 “การสอบทานข้อ มู ล ทางการเงิ น
ระหว่างกาลโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดังกล่าวประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถาม
บุคลากรซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบและวิธีการสอบทานอื่น
การสอบทานนี้ มีขอบเขตจากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ทาให้ขา้ พเจ้าไม่สามารถได้
ความเชื่ อมัน่ ว่าจะพบเรื่ องที่มีนัยสาคัญทั้งหมดซึ่ งอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึ งไม่ได้แสดง
ความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทาน

(3) ข้ อสรุป
ข้าพเจ้าไม่พบสิ่ งที่เป็ นเหตุให้เชื่ อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าวไม่ได้จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 34 เรื่ องการรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสาคัญจากการสอบทานของข้าพเจ้า

(4) เรื่ องอื่น
โดยไม่เป็ นการเปลี่ ยนแปลงข้อสรุ ป ต่อข้อมู ลทางการเงินระหว่างกาลตามที่ กล่าวในวรรค 1 ข้าพเจ้าขอให้
สังเกตตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.5 ว่า ในระหว่างปี 2564 บริ ษทั ได้ทบทวนรายการที่
เกี่ยวกับ การรวมธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั และสรุ ปได้ว่าการรวมธุ รกิจระหว่าง บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน)
และ บริ ษทั เฮลทิเนส จากัดไม่ถือเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตามที่เคยนาเสนอในงบการเงิน
ในงวดก่อน ดังนั้น ส่ วนต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนในการรวมธุ รกิจกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินสุ ทธิ ที่ระบุได้ - ที่
ได้รับ ระหว่าง บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด(มหาชน) และ บริ ษทั เฮลทิเนส จากัด จึงต้องแสดงเป็ น “ค่าความนิยม”
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริ ษทั จึ งปรับปรุ งงบการเงินสาหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ย้อนหลัง โดยไม่มีผลกระทบต่องบกาไรขาดทุน

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 26 บริ ษทั ได้เพิ่มเติมการเปิ ดเผยข้อมูลสาหรับปี 2563 และสาหรับงวดสาม
เดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบ โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุ น และงบกำไรขำดทุ น เบ็ดเสร็ จ ซึ่ งได้รับอนุ มัติจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้วเมื่ อวันที่ 6
ตุลาคม 2564 แล้ว

(นำยชัยยุทธ อังศุวิทยำ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต
ทะเบียนเลขที่ 3885
สานักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท
กรุ งเทพมหำนคร
10 พฤศจิกำยน 2564

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ปรั บปรุ งใหม่

/แต่ สอบทานแล้ ว)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
สินค้าคงเหลือ สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจา - กิจการอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

3

17,973,904.54

34,845,848.67

2.1
4
5
6

4,420.00
11,740,515.70
146,617,449.53
6,001,308.16
182,337,597.93

35,650.00
13,472,427.09
130,959,940.70
6,208,578.20
185,522,444.66

15,617,283.19
75,887,353.39
122,238,415.29
8,799,527.70
1,012,958.86

15,617,283.19
75,578,326.57
117,159,286.89
7,342,753.19
1,131,936.16

1,774,563.00
10,348,240.94
647,786.52
374,791.78
236,700,920.67
419,038,518.60

1,774,563.00
9,080,831.25
231,579.37
374,791.78
228,291,351.40
413,813,796.06

7
8
10
9
17.3
2.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………...................…………
(นายธัชพล ชลวัฒน

-1บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ปรั บปรุ งใหม่

/แต่ สอบทานแล้ ว)

หนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- กิจการอื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
เงินมัดจาและเงินประกันพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12

23,461,721.76

24,000,000.00

2.3
13
11
15
2.4

173,329.25
100,984,767.68
11,149,632.54
4,868,898.90
-

175,050.08
107,572,500.42
11,297,917.09
5,828,457.12
-

14

4,538,162.08
1,366,755.64
146,543,267.85

8,499,679.55
9,464,318.60
166,837,922.86

105,712,479.58
759,427.99
4,712,258.03
1,193,000.00
112,377,165.60
258,920,433.45

97,783,470.60
3,470,984.20
3,970,642.04
1,164,500.00
106,389,596.84
273,227,519.70

11
15
16

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………...................…………
(นายธัชพล ชลวัฒน
-2-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

ปรั บปรุ งใหม่

/แต่ สอบทานแล้ ว)

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท - หุน้ สามัญ 272,000,000 หุน้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 8,000,000 หุน้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว - หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไร(ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ฯ
สารองตามกฎหมาย - บริ ษทั ย่อย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

136,000,000.00

136,000,000.00

100,000,000.00
22,151,112.29

100,000,000.00
22,151,112.29

3,956,542.43
6,500,000.00
27,510,430.43
160,118,085.15

3,034,773.46
5,720,073.95
9,680,316.66
140,586,276.36

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

419,038,518.60

ลงชื่อ ………………….............………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

413,813,796.06

ลงชื่อ ………………...................…………
(นายธัชพล ชลวัฒน
-3-

(0.00)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

7,167,402.56

908,260.23

1,559,266.88
27,612.11
1,963,937.74
10,718,219.29

1,361,664.46
44,623.71
5,853,808.82
8,168,357.22

132,614,339.39
2,829,887.99
11,017,767.48
363,965.40
317,551.00

115,382,106.25
2,670,681.39
5,411,243.20
254,663.35
246,853.00

484,650.00
7,800.00
545,883.71
148,181,844.97
158,900,064.26

484,650.00
7,800.00
231,579.37
124,689,576.56
132,857,933.78

…………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

-

-

13,615.54
2,475,475.34
815,132.58
5,210,051.39

761,102.80
3,113,640.37
1,070,017.84
-

378,564.71
8,892,839.56

3,781,578.05
8,726,339.06

10,449,664.07
1,587,755.00
2,500.00
12,039,919.07
20,932,758.63

4,459,450.38
1,234,265.00
2,500.00
5,696,215.38
14,422,554.44

…………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ

(ตรวจสอบแล้ ว)

/แต่ สอบทานแล้ ว)

136,000,000.00

136,000,000.00

100,000,000.00
-

100,000,000.00
-

3,956,542.43
34,010,763.20
137,967,305.63

3,034,773.46
15,400,605.88
118,435,379.34

158,900,064.26

132,857,933.78

…………...................…………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

0.00

-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว

ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563-ปรั บปรุงใหม่
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

80,000,000.00

22,151,112.29

80,000,000.00

22,151,112.29

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 -ปรั บปรุงใหม่
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

100,000,000.00

22,151,112.29

100,000,000.00

22,151,112.29

20
21

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
ลงชื่ อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………
(น
-4-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
เปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
ดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
งบการเงินรวม
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ว-สารองตามกฎหมาย
ส่วนของบริ ษทั
ส่วนของบริ ษทั ฯ
ย่อย
-

-

ยังไม่ได้จดั สรร

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

21,559,835.72

123,710,948.01

123,710,948.01

1,077,991.79
1,077,991.79

2,478,727.99
2,478,727.99

(3,556,719.78)
(20,000,087.27)
38,653,789.43
36,656,818.10

(20,000,087.27)
38,653,789.43
142,364,650.17

(20,000,087.27)
38,653,789.43
142,364,650.17

3,034,773.46

5,720,073.95

9,680,316.66

140,586,276.36

140,586,276.36

921,768.97
3,956,542.43

779,926.05
6,500,000.00

(1,701,695.02)
(38,000,117.50)
57,531,926.29
27,510,430.43

(38,000,117.50)
57,531,926.29
160,118,085.15

(38,000,117.50)
57,531,926.29
160,118,085.15

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-4-

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ใหญ่

-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแ
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไร (ขาดทุน) สะสม

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 -ปรับปรุ งใหม่
การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือ
สารองตามกฎหมาย
ปันผลจ่าย
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ทุนที่ออก
และ
ชาระแล้ว
80,000,000.00

20
21

จัดสรรแล้ว
สารองเป็ น
ตามกฎหมาย

-

ยังไม่ได้จดั สรร
21,559,835.72

80,000,000.00

1,077,991.79
1,077,991.79

(1,077,991.79)
(20,000,000.00)
38,653,789.43
39,135,633.36

100,000,000.00

3,034,773.46

15,400,605.88

100,000,000.00

921,768.97
3,956,542.43

(921,768.97)
(38,000,000.00)
57,531,926.29
34,010,763.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-5-

ไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

จการ

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
101,559,835.72
(20,000,000.00)
38,653,789.43
120,213,625.15

118,435,379.34
(38,000,000.00)
57,531,926.29
137,967,305.63

……… กรรมการ
นสกุล)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบ
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564

352,232,053.30
-

251,224,056.37
-

9,412,460.27

2.5

3,748,382.07
355,980,435.37

50,286.48
4,674,257.81
255,948,600.66

42,830.42
9,455,290.69

2.5

269,314,350.78
35,192,295.74
18,522,148.18
1,293,790.00
324,322,584.70

197,853,599.77
29,604,202.13
12,318,411.10
1,616,239.71
241,392,452.71

3,400,690.50
5,399,862.28
198,872.46
8,999,425.24

31,657,850.67
6,413,999.39
25,243,851.28

14,556,147.95
3,426,694.94
11,129,453.01

25,489,065.32
25,944,930.77
701,079.49
25,243,851.28

25,243,851.28
25,243,851.28

11,129,453.01
11,129,453.01

25,243,851.28
25,243,851.28

7
17

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ …………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-6-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบ
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท

หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
ส่วนแบ่งกาไร จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564

902,687,559.39
-

786,411,428.23
-

24,187,139.22

2.5

4,285.37
10,051,359.78
912,743,204.54

155,246.49
10,101,560.37
796,668,235.09

657.31
125,289.49
24,313,086.02

2.5

697,194,651.72
91,512,824.06
48,717,943.03
4,025,867.30
841,451,286.11

615,151,279.94
89,425,037.13
36,927,373.15
5,383,320.59
746,887,010.81

9,938,835.89
11,156,030.44
451,960.95
21,546,827.28

71,291,918.43
13,759,992.14
57,531,926.29

49,781,224.28
11,127,434.85
38,653,789.43

55,419,615.64
58,185,874.38
653,948.09
57,531,926.29

7
17

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

57,531,926.29
57,531,926.29

38,653,789.43
38,653,789.43

57,531,926.29
57,531,926.29

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………....…………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ …………....……………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-8-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2563
5,228,646.83
23,114.75
30,371.16
5,282,132.74
2,105,199.33
3,196,959.82
65,722.01
5,367,881.16
11,162,026.20
11,076,277.78
(53,175.23)
11,129,453.01

11,129,453.01
11,129,453.01

……………… กรรมการ
ชลวัฒนสกุล)

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2563
16,367,698.69
48,830.51
86,794.16
16,503,323.36
5,911,317.71
10,275,687.72
205,585.36
16,392,590.79
38,497,576.14
38,608,308.71
(45,480.72)
38,653,789.43

38,653,789.43
38,653,789.43

……………… กรรมการ
ชลวัฒนสกุล)

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
25,243,851.28
25,243,851.28

11,129,453.01
11,129,453.01

25,243,851.28
25,243,851.28

11,129,453.01
11,129,453.01

0.13
200,000,000.00

0.07
160,000,000.00

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ

(นายศุภกร พันธุกานนท์)

(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-7-

บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับงวด
การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
57,531,926.29
57,531,926.29

38,653,789.43
38,653,789.43

57,531,926.29
57,531,926.29

38,653,789.43
38,653,789.43

0.29
200,000,000.00

0.24
160,000,000.00

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
-9-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

อ่ ย

2564
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
25,243,851.28
25,243,851.28

11,129,453.01
11,129,453.01

25,243,851.28
25,243,851.28

11,129,453.01
11,129,453.01

0.13
200,000,000.00

0.07
160,000,000.00

……………………………… กรรมการ

(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

อ่ ย

2564
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
57,531,926.29
57,531,926.29

38,653,789.43
38,653,789.43

57,531,926.29
57,531,926.29

38,653,789.43
38,653,789.43

0.29
200,000,000.00

0.24
160,000,000.00

……………………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

บริษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2564
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน) สาหรับงวด
รายการปรับกระทบรายการกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(กาไร)จากการยกเลิกสัญญาเช่า
ขาดทุนจากสินค้าสูญหายและเสื่ อมสภาพ
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีส่วนได้เสีย
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน(เพิม่ ขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้

57,531,926.29

38,653,789.43

10,229,146.00
11,104,394.58
859,194.26
64,962.19
(48,850.94)
657,309.92
741,616.00
(4,285.37)
4,025,867.30
13,759,992.14

4,811,505.92
13,350,168.57
688,003.24
487,515.07
1,233,914.52
611,832.04
(155,246.49)
5,383,320.59
11,127,434.85

98,921,272.37

76,192,237.74

1,763,141.39
(16,314,818.75)
207,270.04
(1,267,409.69)

10,523,600.96
2,741,689.70
(889,652.62)
(16,519.60)

(6,589,452.58)
(8,097,562.96)
28,500.00
68,650,939.82
(18,018,739.46)

(39,290,461.05)
217,420.38
203,000.00
49,681,315.51
(11,423,429.86)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

50,632,200.36

38,257,885.65

- 10 บริษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด(ต่ อ)
สำหรับงวดเก้ ำเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน 2564
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้าประกันลดลง
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพือ่ ซื้ อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับ
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(11,038,707.95)
20,559.75
(1,900,956.58)
4,285.37
(12,914,819.41)

3,000,000.00
(11,371,630.41)
10,000.00
(1,392,550.00)
155,246.49
(9,598,933.92)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(469,346.49)
(3,671,114.43)
(8,353,947.61)
(38,000,117.50)
(4,094,799.05)
(54,589,325.08)

6,157,545.08
3,500,000.00
(22,439,625.59)
(9,603,167.62)
(20,000,087.27)
(5,383,320.59)
(47,768,655.99)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ (ลดลง)-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นงวด

(16,871,944.13)
34,845,848.67
17,973,904.54

(19,109,704.26)
27,425,960.69
8,316,256.43

รายการที่ไม่กระทบเงินสด
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง(เพิม่ ขึ้น)
สิทธิการเช่า - สุทธิ ลดลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิม่ ขึ้น (ลดลง )
โอนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิม่ ขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิม่ ขึ้น

(16,134,672.04)
16,134,672.04
(415,011.19)
415,011.19

(134,008,623.12)
12,713,344.78
121,295,278.34
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลถือเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้

ลงชื่อ …………………………….................……… กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)

ลงชื่อ ………………….....................………………
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
57,531,926.29

38,653,789.43

305,445.36
856,200.09
54,677.95
353,490.00
(55,419,615.64)
(657.31)
451,960.95
653,948.09

30,047.40
855,063.82
14,868.98
311,691.00
(38,497,576.13)
(48,830.51)
205,585.36
(45,480.72)

4,787,375.78

1,479,158.63

(180,590.82)
3,889,871.06
-

(65,636.93)
(1,670,502.54)
(7,800.00)

(1,385,652.28)
(3,403,013.34)
3,707,990.40
(1,038,950.43)

138,649.66
(34,238.95)
(9,000.00)
(169,370.13)
(16,857.48)

2,669,039.97

(186,227.61)
/..2

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563

(464,651.96)
(163,980.00)
38,187,382.50
657.31
37,559,407.85

(2,475,429.20)
(283,800.00)
23,999,912.74
48,830.51
21,289,514.05

5,000,000.00
(727,395.93)
(38,000,000.00)
(241,909.56)
(33,969,305.49)

(763,714.64)
(20,000,000.00)
(205,585.36)
(20,969,300.00)

6,259,142.33
908,260.23
7,167,402.56

133,986.44
733,321.83
867,308.27

(6,462,724.36)
6,462,724.36
-

…….....................………………… กรรมการ
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)

(6,553,408.74)
6,553,408.74
-

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

บริ ษทั เฮลท์ลีด จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564
1. ข้ อมูลทั่วไป
1.1 เรื่ องทั่วไป
บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด ได้จดั ตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั จากัดภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ของประเทศไทยเมื่อ วันที่
28 ธันวาคม 2561 โดยมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยู่เลขที่ 37 ซอยศิริเกษม 7 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุ งเทพมหานคร ต่อมา
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย โดยดาเนินธุรกิจหลักในการลงทุนในบริ ษทั อื่น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คือ กลุ่มครอบครัวพันธุกานนท์ (ถือหุน้ ร้อยละ 98)
1.2 การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทาให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าวอาจนามา
ซึ่ งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดาเนิ นธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะ
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณ
การหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ฝ่ายบริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
งบการเงินระหว่างกาลนี้จดั ทาขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการคานวณเช่นเดียวกับที่ใช้ในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยกเว้น ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 กลุ่มบริ ษทั ได้ยกเลิกการใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง
มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สาหรับทุกเรื่ องที่กลุ่มบริ ษทั ได้เคยถือปฏิบตั ิในปี 2563 เนื่องจากสิ้ นสุ ดระยะเวลา
การใช้มาตรการผ่อนปรนซึ่งการยกเลิกการถือปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญ
ต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่ฉบับที่ 34 เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯ เลือก
นาเสนองบการเงิ น ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษ ทั ฯ ได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไร
ขาดทุ น งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด ในรู ป แบบ
เช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี ซึ่ งงบการเงินระหว่างกาลนี้ เป็ นการให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาปี ที่นาเสนอ
ครั้งล่าสุ ด โดยเน้นการให้ขอ้ มูลที่ เป็ นกิ จกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับข้อมูลที่ได้เคย
นาเสนอรายงานไปแล้ว ดังนั้นผูใ้ ช้งบการเงินควรใช้งบการเงินระหว่างกาลนี้ ควบคู่ไปกับงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
งบการเงินระหว่างกาลรวมของบริ ษทั ฯ ได้รวมงบการเงินของ บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด และบริ ษทั ย่อย หลังจากได้ตดั ยอด
คงเหลือและรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญออกแล้ว
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ จัดทาขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทย ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
1.4 การประกาศใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
1.4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด กลุ่มบริ ษทั ฯได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มี รอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ
การปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่เป็ นการอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั
ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่าวมาถื อ ปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ฯ

1.4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ ที่ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2565
ฝ่ ายบริ ห ารของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้ป ระเมิ น แล้ว เห็ น ว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวจะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ

1.5 การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
ในระหว่างปี 2564 บริ ษ ทั ได้ท บทวนรายการที่ เกี่ ยวกับ การรวมธุ รกิ จของกลุ่ม บริ ษ ัท และสรุ ป ได้ว่าการรวมธุ รกิ จ
ระหว่าง บริ ษ ทั เฮลท์ลีด จากัด (มหาชน) และ บริ ษทั เฮลทิ เนส จากัดไม่ ถือเป็ นการรวมธุ รกิ จภายใต้การควบคุ ม
เดียวกันตามที่เคยนาเสนอในงบการเงินในงวดก่อน ดังนั้น ส่ วนต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนในการรวมธุ รกิจกับสิ นทรัพย์
และหนี้สินสุ ทธิ ที่ระบุได้ - ที่ได้รับ ระหว่าง บริ ษทั เฮลท์ลีด จากัด(มหาชน) และ บริ ษทั เฮลทิเนส จากัด ซึ่งต้องแสดง
เป็ น “ค่าความนิ ยม” ในงบแสดงฐานะการเงินรวม บริ ษทั จึงปรับปรุ งงบการเงินสาหรับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ย้อนหลัง โดยไม่มีผลกระทบต่องบกาไรขาดทุน ดังนี้
ตามที่เคยรายงาน
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ค่าความนิยม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
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งบการเงินรวม
ผลกระทบ

ปรับปรุ งใหม่

-

15,617,283.19

15,617,283.19

6,533,829.10

15,617,283.19

22,151,112.29

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
2. รายการกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มี รายการบัญชี กบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันและบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งเกิ ดขึ้นตามปกติธุรกิ จ โดยรายการ
ดังกล่าวถือตามราคาตลาดทัว่ ไป หรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันสาหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด
ยอดคงเหลื อ ของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น รายการบัญ ชี และรายการค้า ที่ มี กับ บริ ษ ัท ย่อ ย บริ ษ ัท ที่ เกี่ ยวข้อ งกัน และบุ ค คลที่
เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งแสดงรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มีดงั นี้
2.1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป (ประเทศไทย) จากัด

รวม
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

4,420.00
4,420.00

35,650.00
35,650.00

1,559,266.88
1,559,266.88

1,361,664.46
1,361,664.46

4,420.00

35,650.00

1,559,266.88

1,361,664.46

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน จาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
1,559,266.88
1,361,664.46
4,420.00
35,650.00
- เกินกาหนดชาระ 0 - 3 เดือน
- เกินกาหนดชาระ 4 - 6 เดือน
- เกินกาหนดชาระ 7 - 12 เดือน
- เกินกาหนดชาระ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สุ ทธิ
4,420.00
35,650.00
1,559,266.88
1,361,664.46

2.2 เงินมัดจาสัญญาเช่า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจาสัญญาเช่ าจานวนดังกล่าว เป็ นเงินมัดจาค่าเช่ าอาคารและที่ต้ งั สาขา(ร้านขายยา) ที่จ่ายให้แก่กิจการและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งสิ้ น จานวน 8 สัญญา
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
2.3 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จากัด
บริ ษทั สิ ริรวี จากัด
บริ ษทั ภคินภวัต จากัด
รวม
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

100,596.00
72,733.25
173,329.25

100,596.00
74,454.08
175,050.08

13,615.54
13,615.54

571,273.00
177,620.00
12,209.80
761,102.80

173,329.25

175,050.08

13,615.54

761,102.80

2.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2563
บริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม

-

เพิ่มขึ้น

5,000,000.00
210,051.39
5,210,051.39
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นโยบายการคิด
30 กันยายน
2564

ลดลง

-

5,000,000.00
210,051.39
5,210,051.39

ต้นทุนกูย้ มื ระหว่างกัน

5.875%

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
2.5 รายการค้าที่สาคัญกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
บริษัทย่อย
รายได้จากการบริ หารจัดการ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่*
ค่าสาธารณูปโภค
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563

นโยบายการ
กาหนดราคา

-

-

9,412,460.27
40,500.00
74,041.10

5,215,146.83
40,500.00
23,114.75

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

52,595.31
1,393,938.00
216,464.60

51,737.39
13,896.00
1,393,938.00
304,399.70

484,650.00
39,016.40

484,650.00
38,852.10

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามที่ตกลงกัน

380,625.00

380,625.00

-

-

ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามสัญญา

บาท
งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
บริษัทย่อย
รายได้จากการบริ หารจัดการ
รายได้จากการให้เช่าและบริ การพื้นที่
ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่*
ค่าสาธารณูปโภค
บุคคลที่เกีย่ วข้ อง
ดอกเบี้ยรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่*

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563

-

-

24,187,139.22
121,500.00
210,051.39

16,327,198.69
121,500.00
48,155.74

168,035.51
4,181,814.00
639,071.86

107,856.09
121,359.78
4,181,814.00
792,653.05

1,453,950.00
117,552.00

1,453,950.00
195,497.85

1,141,875.00

95,389.34
1,141,875.00

-

นโยบายการ
กาหนดราคา

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามที่ตกลงกัน
-

ราคาตามที่ตกลงกัน
ราคาตามสัญญา

*ค่าเช่าและค่าบริ การพื้นที่ ได้แสดงไว้ในงบกาไรขาดทุนในบัญชีค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์ของสิ ทธิ การใช้ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าเบี้ยประกันชี วิต เบี้ยประชุมและบาเหน็จกรรมการ เป็ นต้น
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารมีรายการดังนี้ :
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2,624,769.30
2,479,811.00
5,104,580.30

2,478,290.00
2,225,092.00
4,703,382.00

2,049,320.30
1,034,456.00
3,083,776.30

1,968,810.00
841,165.00
2,809,975.00

บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

8,776,794.60
7,254,947.00
16,031,741.60

8,067,313.50
6,511,864.00
14,579,177.50

6,892,413.60
2,956,664.00
9,849,077.60

6,275,930.00
2,383,729.00
8,659,659.00

กิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ฯ ถูกควบคุมโดยบริ ษทั ฯ หรื อกิ จการที่ อยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั ฯ โดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมและกิจการที่เป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยมีผถู ้ ือหุน้ หรื อกรรมการร่ วมกันมีดงั นี้
ร้อยละการถือหุน้
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย :
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด

ประเภทธุรกิจ

ลักษณะความสัมพันธ์

จัดตั้งขึ้นใน

ณ 30 กย 64 ณ 31 ธค 63

จาหน่ายยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์
ผูน้ าเข้าและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ดูแลสุขภาพและสุขอนามัย

เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมการร่ วมกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และมี
กรรมการร่ วมกัน

ประเทศไทย

100.00

100.00

ประเทศไทย

100.00

100.00

บริ ษทั สิ ริรวี จากัด

ให้เช่าอาคาร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั ภคินภวัต จากัด

ให้เช่าอาคาร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั วอนจิน บิวตี้ เมดิคอล กรุ๊ ป
(ประเทศไทย) จากัด

คลินิกเวชกรรม

มีกรรมการร่ วมกัน/
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
กรรมการเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร
กรรมการเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร

ประเทศไทย

-

-

บริ ษทั เฮลทิเนส จากัด

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง :
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บริ ษทั 9801 กรุ๊ ป (ไทยแลนด์) จากัด*

จัดงานอีเว้นท์

บริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์ เซอร์วิส จากัด** กิจการภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ร้านยาเภสัช(ลพบุรี)

จาหน่ายยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์

ผูบ้ ริ หารเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
กรรมการเป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ หาร
มีกรรมการร่ วมกัน/
กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการ

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

ประเทศไทย

-

-

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นางมัทยา พันธุกานนท์
นายศุภกร พันธุกานนท์

กรรมการ
กรรมการ

* ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ จานวน 1 คน เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั 9801 กรุ๊ ป(ไทยแลนด์) จากัดและได้ขายหุ ้นทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
** กรรมการบริ ษทั ฯ จานวน 2 คน เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั อิ่มอุ่น ฟู้ดแอนด์ เซอร์ วิส จากัดและได้ขายหุ ้นทั้งหมดและลาออกจาก
การเป็ นกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

3. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินสด
1,896,061.79
3,736,045.57
เงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน
16,077,842.75
31,109,803.10
7,167,402.56
908,260.23
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
17,973,904.54
34,845,848.67
7,167,402.56
908,260.23
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
4. ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
ลูกหนี้การค้า
605,520.03
1,769,366.93
หัก:ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้อื่น
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
เงินมัดจาระยะสั้น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและ
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น

605,520.03

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-

7,339,707.72
1,055,597.35
1,704,513.75
1,035,176.85
11,134,995.67

6,859,162.90
600,737.02
1,084,484.00
3,318,453.02
11,862,836.94

27,612.11
27,612.11

44,623.71
44,623.71

11,740,515.70

13,472,427.09

27,612.11

44,623.71

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น จาแนกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น
- ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
- เกินกาหนดชาระ 0 - 3 เดือน
- เกินกาหนดชาระ 4 - 6 เดือน
- เกินกาหนดชาระ 7 -12 เดือน
-เกินกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า– กิจการอื่น
หัก:ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมลูกหนี้การค้า – กิจการอื่น สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

562,517.03
42,503.00
500.00
605,520.03

1,421,771.65
61,818.50
126,000.00
159,776.78
1,769,366.93

-

-

605,520.03

(159,776.78)
1,609,590.15

-

-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
5. สินค้าคงเหลือ สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ ประกอบด้วย
บาท

ยาและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
สิ นค้าสุ ขภาพสาหรับภายนอกร่ างกาย
อุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้าน
สิ นค้าบริ โภค
สิ นค้ารอทาลาย
วัสดุสิ้นเปลือง
รวม
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าคงเหลือ สุ ทธิ

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
88,341,423.27
83,276,203.70
17,036,889.78
13,802,090.18
36,461,652.02
30,059,353.20
4,522,390.52
3,156,235.75
1,689,037.79
607,630.19
666,057.87
146,969,985.78
132,648,978.49
(352,536.25)
(1,689,037.79)
146,617,449.53
130,959,940.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
-

6. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ภาษีซ้ือไม่ถึงกาหนด
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกหุน้ สามัญ*
ลูกหนี้สรรพากร
รวม

595,686.59
187,987.31
1,697,647.06
3,519,987.20
6,001,308.16

345,703.52
4,102,874.68
1,760,000.00
6,208,578.20

*รายการที่เกี่ยวกับทุนซึ่งจะนามาหักออกจากส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เมื่อเกิดการกระจายหุน้
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101,913.19
164,377.49
1,697,647.06
1,963,937.74

95,839.18
3,997,969.64
1,760,000.00
5,853,808.82

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
7. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย ประกอบด้ วย

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
บริ ษทั เฮลทิเนส จากัด
=
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่ อย
Z==

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน) (เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย)
31-ธ.ค.
30-ก.ย.
30-ก.ย.
31-ธ.ค.
2564
2563
2564
2563

ทุนชาระแล้ว
30-ก.ย.
31-ธ.ค.
2564
2563

สัดส่ วนเงินลงทุน
30-ก.ย. 31-ธ.ค.
2564
2563

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

(ล้ านบาท)

65

65

100

100

65.00

65.00

35

35

100

100

35.00

35.00

99.68
32.93

89.15
26.23

100.00

100.00

132.61

115.38

การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีส่วนได้เสี ย
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
115,382,106.25
102,645,863.50
20,000,000.00
55,419,615.64
51,936,027.48

ยอดยกมา
เพิ่มทุน
เพิ่มขึ้นจากส่ วนแบ่งกาไรในบริ ษทั ย่อย
ลดลงจากเงินปันผล
ยอดยกไป

(38,187,382.50)
132,614,339.39
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(59,199,784.73)
115,382,106.25

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุ ทธิประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
ที่ดิน

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
โอนเข้า (โอนออก)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

อาคาร

ส่ วนปรับปรุ ง อุปกรณ์สานักงาน
อาคารและอาคาร
เช่า

ยานพาหนะ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และเครื่ อง
และอุปกรณ์
ตกแต่ง

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

8,176,160.00
8,176,160.00

14,953,223.46
14,953,223.46

46,224,285.18
7,922,308.04
54,146,593.22

8,462,952.77
1,056,382.57
(105,697.40)
280,118.79
9,693,756.73

4,095,700.93
47,663.55
(36,915.89)
4,106,448.59

4,676,127.15
2,609,621.96
(23,813.74)
(596,146.68)
6,665,788.69

10,795,097.95
564,509.24
(66,131.35)
(3,907,427.76)
7,386,048.08

- 97,383,547.44
6,760,530.63 11,038,707.95
- (232,558.38)
(4,252,004.73) (553,152.34)
2,508,525.90 107,636,544.67

-

(3,569,938.27)

(7,777,170.51)

(3,326,375.86)

(3,616,039.60)

(1,331,430.77)

(2,184,265.86)

- (21,805,220.87)

-

(559,209.46) (6,562,279.14)
(438,517.06)
(4,129,147.73) (14,777,966.71)

(1,215,274.01)
73,616.85
26,033.32
(4,441,999.70)

(116,901.93)
36,914.89
(3,696,026.64)

(741,963.21)
16,045.38
125,018.63
(1,932,329.97)

(1,033,518.25)
20,459.32
425,604.26
(2,771,720.53)

- (10,229,146.00)
147,036.44
138,139.15
- (31,749,191.28)

5,136,576.91
5,251,757.03

479,661.33
410,421.95

3,344,696.38
4,733,458.72

8,610,832.09
4,614,327.55

8,176,160.00
8,176,160.00

11,383,285.19
10,824,075.73

38,447,114.67
39,368,626.51
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2,508,525.90

75,578,326.57
75,887,353.39

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

อุปกรณ์
สานักงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์และ ส่ วนปรับปรุ ง
และอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่ง
อาคารเช่า

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

368,396.86
53,250.00
421,646.86

439,076.46
378,172.99
817,249.45

326,170.53
33,228.97
359,399.50

1,631,900.20
1,631,900.20

2,765,544.05
464,651.96

(26,068.25)
(57,600.86)
(83,669.11)

(40,715.14)
(89,788.88)
(130,504.02)

(21,168.22)
(50,155.83)
(71,324.05)

(6,911.05)
(107,899.79)
(114,810.84)

(94,862.66)
(305,445.36)
(400,308.02)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

342,328.61
337,977.75

398,361.32
686,745.43

305,002.31
288,075.45

1,624,989.15
1,517,089.36

2,670,681.39
2,829,887.99

-

3,230,196.01

ค่าเสื่ อมราคาสาหรั บงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 แสดงไว้ในการคานวณกาไร
ขาดทุนดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
103,430.18
12,488.43
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
5,260,515.25
1,526,233.36
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
1,373,737.02
1,179,785.63
38,706.51
12,322.50
รวม
6,634,252.27
2,706,018.99
142,136.69
24,810.93
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม

ต้นทุนค่าบริ หารจัดการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม

9.

30 กันยายน 2564
6,454,380.34
3,774,765.66
10,229,146.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
197,688.67
16,768.32
1,549,395.00
107,756.69
3,262,110.92
13,279.08
4,811,505.92
305,445.36
30,047.40

สินทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
รับโอน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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13,904,617.48
1,900,957.58
553,150.34
16,358,725.40

283,800.00
163,980.00
447,780.00

(6,561,864.29)
(859,194.26)
(138,139.15)
(7,559,197.70)

(29,136.65)
(54,677.95)
(83,814.60)

7,342,753.19
8,799,527.70

254,663.35
363,965.40

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
10.

สินทรัพย์สิทธิการใช้
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ได้แสดงแยกต่างหากในงบแสดง
ฐานะการเงิน มีรายละเอียดดังนี้
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
เพิ่มขึ้น

20,487,771.28

ลดลง (ยกเลิกสัญญา)

(5,816,564.66)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

148,473,951.75

6,553,408.74
6,462,724.37
6,462,724.376,553,408.74
13,016,133.11

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(16,643,458.24)

(1,142,165.54)

เพิ่มขึ้น

(11,104,394.58)

(856,200.09)

1,512,316.36

-

(26,235,536.46)

(1,998,365.63)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

117,159,286.89

5,411,243.20

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

122,238,415.29

11,017,767.48

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

133,802,745.13

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ลดลง (ยกเลิกสัญญา)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
11.

หนีส้ ินตามสัญญาเช่ า - สุ ทธิ
กลุ่มบริ ษทั มีเจ้าหนี้สญ
ั ญาเช่า ซึ่งประกอบด้วยสัญญาเช่าอาคารและสิ่ งปลูกสร้าง จานวน 25 สัญญา สาหรับใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจ โดยมีกาหนดชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน ระหว่าง 29 - 156 งวด
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
135,453,161.91

หนี้สินตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
6,138,900.00

(26,371,774.22)

(609,431.78)

109,081,387.69

5,529,468.22

23,923,000.26

9,046,800.00

(4,890,959.26)

(2,584,075.63)

3,666,600.78

241,904.06

หัก เงินจ่ายชาระ

(12,020,548.38)

(969,300.00)

หัก ยกเลิกสัญญา

(2,897,368.97)

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หัก ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

116,862,112.12

11,264,796.65

(11,149,632.54)

(815,132.58)

หนี้สินตามสัญญาเช่า สุ ทธิ

105,712,479.58

10,449,664.07

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด :
บวก หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นระหว่างงวด
บวก ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตดั จ่าย

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ
2563 แสดงได้ดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่ง
สิ นทรัพย์ อ้างอิงมีมูลค่าต่า
รวม

30 กันยายน 2564
3,731,458.39
1,307,319.00
63,218.22
45,748.00
5,147,743.61
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
5,194,692.78
291,358.68
287,101.72
1,288,149.97
124,825.86
65,722.01
19,020.00
6,501,862.75

12,400.00
428,584.54

9,300.00
362,123.73

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินรวม

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่า
รวม

30 กันยายน 2564
11,104,394.58
3,666,600.78
378,435.44
159,416.00
15,308,846.80

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
13,350,168.57
856,200.09
855,063.82
3,862,666.22
241,904.06
205,585.36
57,060.00
17,269,894.79

31,000.00
1,129,104.15

27,900.00
1,088,549.18

รายละเอี ย ดของจานวนเงิ น ที่ ต้อ งจ่ ายช าระของหนี้ สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า ในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2564 และ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
หนี้สินสุ ทธิ
รวม
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย หนี้สินสุ ทธิ
ถึงกาหนดการจ่าย
ชาระ-ภายในหนึ่งปี
16,073,610.67
(4,923,978.13) 11,149,632.54 15,882,348.84
(4,584,431.75) 11,297,917.09
เกินหนึ่งปี
127,939,005.55
(22,226,525.97) 105,712,479.58 119,570,813.07
(21,787,342.47) 97,783,470.60
144,012,616.22
(27,150,504.10) 116,862,112.12 135,453,161.91
(26,371,774.22) 109,081,387.69
รวม
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

30 กันยายน 2564
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

หนี้สินสุ ทธิ

รวม

31 ธันวาคม 2563
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

หนี้สินสุ ทธิ

ถึงกาหนดการจ่าย
ชาระ-ภายในหนึ่งปี

1,292,400.00

(477,267.42)

815,132.58

1,292,400.00

(222,382.16)

1,070,017.84

เกินหนึ่งปี

12,924,000.00

(2,474,335.93)

10,449,664.07

4,846,500.00

(387,049.62)

4,459,450.38

รวม

14,216,400.00

(2,951,603.35)

11,264,796.65

6,138,900.00

(609,431.78)

5,529,468.22
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
12.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
23,461,721.76
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
24,000,000.00
รวม
23,461,721.76
24,000,000.00
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ
MLR-1 ต่อปี และ MOR ต่อปี โดยจดจานองที่ดิน อาคาร สิ่ งปลูกสร้างของกลุ่มบริ ษทั ฯและกรรมการ เป็ นหลักประกัน
และมีผถู ้ ือหุน้ และกรรมการของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ าประกัน
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อจากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารง
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ต่ากว่า 0 และดารง
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 และข้อจากัดในการ
โอนสิ นทรัพย์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น

13.

เจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ ื่น-กิจการอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้า-กิจการอื่น
เช็ครอการขึ้นเงิน
เจ้าหนี้การค้า
รวม

3,259,857.00

6,874,098.64

-

-

87,597,787.38
90,857,644.38

87,410,238.85
94,284,337.49

-

-

เจ้าหนี้อื่น-กิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1,919,190.50

2,718,435.23

37,152.19

677,877.07

7,308,253.15

10,279,559.42

2,438,323.15

2,435,763.30

รายได้รับล่วงหน้า

659,138.66

236,456.14

-

-

อื่น ๆ

240,540.99

53,712.14

-

-

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

10,127,123.30

13,288,162.93

2,475,475.34

3,113,640.37

รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

100,984,767.68

107,572,500.42

2,475,475.34

3,113,640.37
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
14.

หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563
ภาษีมูลค่าเพิ่ม – สุ ทธิ
380,567.24
1,532,343.66
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอการนาส่ ง
525,205.61
7,441,771.22
ภาษีขายไม่ถึงกาหนด
460,982.79
490,203.72
รวม
1,366,755.64
9,464,318.60

15.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
207,964.90
117,438.13
68,591.69
3,575,059.07
102,008.12
89,080.85
378,564.71
3,781,578.05

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
9,299,441.32
29,163,914.88
บวก กูย้ มื เพิ่ม
3,500,000.00
หัก ชาระคืน
(3,671,114.43)
(23,364,473.56)
ยอดคงเหลือ ณวันสิ้ นงวด
5,628,326.89
9,299,441.32
หัก ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(4,868,898.90)
(5,828,457.12)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุ ทธิ
759,427.99
3,470,984.20
-
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินจาแนกตามวงเงินได้ดงั นี้;
ล้านบาท
วงเงิน

ยอดค้างชาระ ณ วันที่

30 ก.ย.64 31 ธ.ค.63

30 ก.ย.64

31 ธ.ค.63

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

การชาระคืนเงินกู้

บริ ษทั ไอแคร์ เฮลท์ จากัด
วงเงินที่ 1

-

5.5

-

0.60

4.0%

วงเงินที่ 2

-

4.5

-

0.41

4.0%

วงเงินที่ 3

6.0

6.0

2.45

3.47

MLR-1.0%

วงเงินที่ 4

3.0

3.0

0.85

1.32

MLR-1.0%

วงเงินที่ 5

3.5

3.5

2.33

3.50

2.0%

รวม
12.5
22.5
หัก ส่ วนที่ครบกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

5.63
(4.87)
0.76

9.30
(5.83)
3.47

ชาระเป็ นรายเดือน งวดละ 107,000 บาท
เริ่ ม เมษายน 2559 ถึง ธันวาคม 2563
ชาระเป็ นรายเดือน งวดละ 89,000 บาท
เริ่ ม เมษายน 2559 ถึง ธันวาคม 2563
ชาระเป็ นรายเดือน งวดละ 125,000 บาท
เริ่ ม มกราคม 2561 ถึง ธันวาคม 2565
ชาระเป็ นรายเดือน งวดละ 57,000 บาท
เริ่ ม กรกฎาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2565
ชาระเป็ นรายเดือน งวดละ 291,666.67 บาท
เริ่ ม พฤษภาคม 2564 ถึง เมษายน 2565

กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาสัญญาวงเงินกูย้ ืมระยะยาว กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.0 ต่อปี และ MLR-1
ต่ อ ปี โดยจดจานองที่ ดิ น อาคาร สิ่ งปลู ก สร้ างของกลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ และกรรมการ เป็ นหลัก ประกัน และมี ผูถ้ ื อ หุ้ น และ
กรรมการของกลุ่มบริ ษทั ฯ เป็ นผูค้ ้ าประกัน
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินและข้อจากัดบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดารง
อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 3 ต่อ 1 แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่ต่ากว่า 0 และดารง
อัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio – DSCR) ไม่น้อยกว่า 1.25 และข้อจากัดในการ
โอนสิ นทรัพย์ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในสัญญา เป็ นต้น
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
16. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์สาหรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันต้นงวด
3,970,642.04
3,154,864.00
1,234,265.00
818,678.00
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั และต้นทุนดอกเบี้ย
741,615.99
815,778.04
353,490.00
415,587.00
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันสิ้ นงวด
4,712,258.03
3,970,642.04
1,587,755.00
1,234,265.00
ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
233,040.04
192,667.01
113,514.00
101,032.99
14,171.96
11,272.00
4,319.01
2,864.00
247,212.00
203,939.01
117,833.01
103,896.99

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
699,100.00
578,016.04
340,533.00
303,099.00
42,515.99
33,816.00
12,957.00
8,592.00
741,615.99
611,832.04
353,490.00
311,691.00
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ สาคัญที่ ใช้ในการคานวณภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีดงั ต่อไปนี้ :
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราคิดลด
1.40-2.11 %
1.40%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3.00-5.00 %
3.00-5.00 %
สัดส่ วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุ
0-23 %*
0-8 %*
อัตรามรณะ
TMO2017 **
TMO 2017 **
* ขึ้นอยูก่ บั อัตราถัวเฉลี่ยของกลุ่มอายุของพนักงาน
** อ้างอิงตามตารางมรณะไทย 2560 ประเภทสามัญ (TMO 2017 : Thai Mortality Ordinary Tables of 2017)
การวิเคราะห์ ความอ่อนไหวของข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นดังนี้
ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่ นามาวิเคราะห์ความอ่อนไหว ได้แก่ อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดื อน และการมรณะ โดยถือว่าข้อสมมติ อื่นไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่ งผลกระทบของการวิเคราะห์
ความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นที่อาจเป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล สาหรับปี
2564 มีดงั นี้
- ถ้าอัตราคิ ดลดเพิ่ ม ขึ้ น (ลดลง) ร้ อ ยละ 1 ภาระผูกพัน ผลประโยชน์ พ นักงานจะลดลง 0.00-0.23 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้น 0.00-0.28 ล้านบาท)
- ถ้าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 1 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะเพิ่มขึ้น 0.00 – 0.34
ล้านบาท (ลดลง 0.00 - 0.29 ล้านบาท)
- ถ้าสัดส่ วนของพนักงานที่เลือกลาออกก่อนเกษียณอายุเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1 ปี ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จะลดลง 0.00 – 0.25 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.00 – 0.14 ล้านบาท)
ในการรายงานการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานได้คานวณโดย
การใช้วิธีเดียวกันกับที่คานวณภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
17. ภาษีเงินได้
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้คานวณกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิทางภาษีโดยการนารายการที่มิให้ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี และรายการส่ วน
ที่ได้รับการลดหย่อนหรื อยกเว้นภาษีมาบวกหรื อหักตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว
อัตราที่ใช้ในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2564 และ 2563 ในอัตราร้อยละ 20
17.1 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
- รายการที่กระทบงบกาไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

ภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
- รายการที่กระทบงบกาไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
6,510,437.82
3,467,917.74
724,646.09
(32,395.83)

(96,438.43)

(41,222.80)

(23,566.60)

(20,779.40)

6,413,999.39

3,426,694.94

701,079.49

(53,175.23)

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
13,641,014.83
11,249,801.25
724,646.09
16,857.48

118,977.31

(122,366.40)

(70,698.00)

(62,338.20)

13,759,992.14

11,127,434.85

653,948.09

(45,480.72)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
17.2 รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชี กบั อัตราภาษีที่ใช้สาหรับสาม
เดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ด 30 กันยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนามาหักใน การคานวณกาไรเพื่อเสี ยภาษี:
-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
-ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
-ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
-ขาดทุนทางภาษีในงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
31,657,850.66
14,556,147.95
25,944,930.76
11,076,277.78
20%
20%
20%
20%
6,331,570.13

2,911,229.59

5,188,986.16

2,215,255.56

(96,438.43)

(41,222.80)

(23,566.60)

(20,779.40)

(648,101.56)
217,712.44
343,203.47
266,053.34

(490,539.41)
562,472.91
484,754.65

(5,097,813.06)
555,520.00
116,888.92
(38,935.93)

(2,232,405.24)
(44,995.08)
29,748.93
-

6,413,999.39

3,426,694.94

701,079.49

(53,175.23)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล คูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนามาหักใน การคานวณกาไรเพื่อเสี ยภาษี:
-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
-ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
-ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
-ขาดทุนทางภาษีในงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
71,291,918.42
49,781,224.28
58,185,874.38
38,608,308.71
20%
20%
20%
20%
14,258,383.68

9,956,244.86

11,637,174.88

7,721,661.74

118,977.31

(122,366.40)

(70,698.00)

(62,338.20)

(1,378,459.78)
(337,807.56)
793,909.22
304,989.27

(240,968.39)
819,325.01
715,199.77

(11,083,923.13)
171,394.34
-

(7,699,515.23)
(86,297.08)
81,008.05
-

13,759,992.14

11,127,434.85

653,948.09

(45,480.72)

17.3 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการ ดังต่อไปนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
31 ธันวาคม 2563 30 กันยายน 2564 31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าคงเหลือ
70,507.06
337,807.56
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
942,451.80
794,128.60
317,551.00
246,853.00
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
1,012,958.86
1,131,936.16
317,551.00
246,853.00
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18. กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 คานวณจากกาไรสาหรับงวด
ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั และจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้วระหว่างงวดในแต่ละงวดโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก โดย แสดงการคานวณดังนี้
บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

25,243,851

11,129,453

25,243,851

11,129,453

200,000,000
0.13

160,000,000
0.07

200,000,000
0.13

160,000,000
0.07

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
2564
2563
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้
สามัญของบริ ษทั
จานวนหุน้ สามัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

57,531,926

38,653,789

57,531,926

38,653,789

200,000,000
0.29

160,000,000
0.24

200,000,000
0.29

160,000,000
0.24

บริ ษทั ฯจดทะเบียนเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญที่ ตราไว้ เดิ มหุ ้นละ 10 เป็ น หุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563
เพื่อการเปรี ยบเทียบกันได้ ในการนาเสนอข้อมูลกาไรต่อหุ ้น สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดื อน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2564 และ 2563 บริ ษทั ได้คานวณ จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ าหนัก โดยเสมือนว่ามีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเวลาที่นามาเปรี ยบเทียบ

- 36 -
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สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่เคยแสดงไว้
ปรับปรุ งใหม่
80,000,000
80,000,000
10.00
8,000,000
-

รายการ
จานวนเงินทุน
มูลค่าหุน้ เดิม
จานวนหุน้ เดิม
ณ วัน ที่ 1 ธั น วาคม 2563 ลดมู ลค่ าหุ้ น จากเดิ ม
หุ้นละ 10 บาท เป็ น 0.50 บาท
มูลค่าหุน้ ใหม่
จานวนหุน้ ใหม่
กาไรสุ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(หุ ้น)
กาไรสุ ทธิต่อหุน้

38,653,789.43
8,000,000
4.83

0.50
160,000,000
38,653,789.43
160,000,000
0.24

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่เคยแสดงไว้
ปรับปรุ งใหม่
80,000,000
80,000,000
10.00
8,000,000
-

รายการ
จานวนเงินทุน
มูลค่าหุน้ เดิม
จานวนหุน้ เดิม
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ลดมูลค่ าหุ้นจากเดิม
หุ้นละ 10 บาท เป็ น 0.50 บาท
มูลค่าหุน้ ใหม่
จานวนหุน้ ใหม่
กาไรสุ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(หุ ้น)
กาไรสุ ทธิต่อหุน้

11,129,453.01
8,000,000
1.39

0.50
160,000,000
11,129,453.01
160,000,000
0.07

19. ทุนจดทะเบียน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ สามัญ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มี มติ อนุ มตั ิ เปลี่ ยนแปลงมู ลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของ
บริ ษทั จากเดิมมูลค่าหุ ้นละ 10 บาท เป็ นมูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ดงั กล่าว
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ เรี ยบร้อยแล้ว ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
ดังกล่าวมีผลให้จานวนหุน้ ของบริ ษทั เพิ่มขึ้นจากเดิม 8 ล้านหุน้ เป็ น 160 ล้านหุน้
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
การเพิ่มทุน
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก
เดิม 160 ล้านหุ้น เป็ น 272 ล้านหุ้น โดยการออกหุ ้นสามัญที่ออกใหม่จานวน 112 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
โดยบริ ษทั ได้รับเงินเพิ่มทุนแล้วเป็ นจานวน 20 ล้านบาทในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีผลให้จานวนหุ้นที่ชาระแล้วของบริ ษทั
เพิ่ ม ขึ้ น จาก 160 ล้านหุ้นเป็ น 200 ล้านหุ้น (ทุ นที่ ชาระแล้วจาก 80 ล้านบาท เป็ น 100 ล้านบาท) บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ต่อนายทะเบียนบริ ษทั กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ แล้วเมื่อ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
20. สารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้ จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้หา้ มมิให้นาไปจ่ายเป็ นเงินปันผล
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิ ชย์ บริ ษทั ย่อยต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิอย่างน้อยร้อยละ5 เป็ นสารองตาม
กฎหมายทุกครั้งที่ประกาศจ่ายเงินปันผล จนกว่าสารองตามกฎหมายจะมีจานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุน
สารองนี้จะนามาจัดสรรเงินปันผลไม่ได้
21. เงินปันผล
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น 14 ล้าน
บาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 18 มีนาคม 2564
ต่อมาตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิ งหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ น
24 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายในวันที่ 25 สิ งหาคม 2564
22. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ วนการด าเนิ น งานที่ น าเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที่ มี ผูม้ ี อ านาจตัด สิ น ใจสู งสุ ด ด้านการ
ดาเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผล
การดาเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ผมู ้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงานของบริ ษทั คือประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ในการนาเสนอ ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน ซึ่ งผลการดาเนิ นดังกล่าวได้รับการสอบทานจากประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร กลุ่มบริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักทางด้านธุ รกิจร้านขายยา โดยจาหน่ ายยา เวชภัณฑ์ เวชสาอาง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพต่างๆ รวมถึงการคิดค้น พัฒนา นาเข้า และจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อ
สุ ขภาพ โดยทั้งหมดจัดเป็ นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสิ นค้าสุ ขภาพสาหรับภายนอกร่ างกายและผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร จึงมีส่วนงาน
เดียวซึ่งแสดงในงบกาไร (ขาดทุน)
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23. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ สาหรับสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2563 จาแนกตามลักษณะได้ดงั นี้
บาท
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
(12,431,192.71)
(2,248,086.31)
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
281,327,084.37
197,620,452.75
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
26,431,054.44
23,804,763.34
4,583,933.70
3,909,344.11
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
10,284,529.14
6,342,741.08
455,890.99
325,654.64
ค่าเช่าสานักงานและค่าบริ การ
3,821,827.28
3,163,727.95
171,019.70
256,661.20
ค่าสาธารณูปโภค
2,548,009.54
1,983,018.12
45,280.40
43,028.56
ค่าบริ การอื่น
5,995,502.34
1,918,776.15
3,248,852.93
492,007.86

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเช่าสานักงานและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การอื่น

บาท
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
(18,676,515.61)
(3,176,393.62)
714,669,919.35
614,663,701.62
74,427,104.89
69,346,818.21
13,422,117.72
11,179,286.88
21,354,409.11
18,849,677.73
1,216,323.41
899,980.20
12,484,791.49
11,741,529.37
670,400.53
585,761.20
7,163,722.57
5,539,341.01
137,347.50
207,595.82
11,585,600.42
8,223,107.35
4,870,052.91
2,753,307.84
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24. การเปิ ดเผยข้ อมูลสาหรับเครื่ องมือทางการเงิน
24.1 นโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มีเครื่ องมือทางการเงินที่สาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วยเงินฝากสถาบันการเงิน ลูกหนี้
และเจ้าหนี้ การค้า บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริ หารความ
เสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(ก) ลูกหนี้การค้า
บริ ษ ทั ฯ มี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้สิ น เชื่ อ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกับ ลูก หนี้ ก ารค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการ
กาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสมดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหาย
ที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่อ จานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯ อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อ คือมูลค่าตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
(ข) เงินฝากสถาบันการเงิน
บริ ษ ทั ฯ มี ความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากเงิ นฝากสถาบันการเงิ น อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากคู่สัญ ญาเป็ นธนาคารที่ มีความ
น่าเชื่อถือ ซึ่งบริ ษทั พิจารณาว่ามีความเสี่ ยงด้านเครดิตต่า
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
บริ ษ ทั ฯ กากับ ดู แ ลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อ งและรั กษาระดับ ของเงิ นสด และรายการเที ยบเท่ าเงิ น สดที่ ผูบ้ ริ ห าร
พิจารณาว่าเพียงพอในการจัดหาเงินเพื่อใช้ในการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแส
เงินสด
ระยะเวลาการครบกาหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงานมีรายละเอียดดังนี้
ล้านบาท
กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินรวม)
มูลค่า
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี
ตามบัญชี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มากกว่า 5 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ
- เจ้าหนี้กรมสรรพากร
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์

รวม

10.30
116.86
0.38
4.54
132.08

10.30
11.15
0.38
4.54
26.37

11.81
11.81

33.10
33.10

60.80
60.80

10.30
116.86
0.38
4.54
132.08

-

-

-

-

-

-
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มูลค่า
ตามบัญชี

ล้านบาท
กระแสเงินสดตามสัญญา (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี มากกว่า 2 ปี
หรื อน้อยกว่า แต่ไม่เกิน2ปี แต่ไม่เกิน5ปี มากกว่า 5 ปี
รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
- เจ้าหนี้อื่น
- หนี้สินตามสัญญาเช่าสุ ทธิ

2.49
11.26

2.49
0.82

0.85

2.79

6.80

2.49
11.26

- เจ้าหนี้กรมสรรพากร

0.21

0.21

-

-

-

0.21

13.96

3.52

0.85

2.79

6.80

13.96

-

-

-

-

-

-

รวมหนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สินทางการเงินที่เป็ นอนุพนั ธ์
ความเสี่ ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ไม่มีรายการค้ากับลูกหนี้ และ
เจ้าหนี้ต่างประเทศ
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั ความ
เสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริ ษทั ฯ จึงอยูใ่ นระดับต่า
มูลค่ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินทางการเงินทั้งหมดของบริ ษทั ฯ วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย และเนื่ องจากสิ นทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ จัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั
จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จานวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั ในขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจ
ในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่ อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิส ระ ในลักษณะที่ ไม่ มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกาหนดมู ลค่า
ยุติธรรมขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของเครื่ องมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาหนดจากราคาตลาดล่าสุ ดหรื อกาหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม
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25. ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสญ
ั ญาบริ การระยะยาวกับบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้

จานวนสัญญา (หน่วย : ฉบับ)
อัตราค่าบริ การรายเดือน

จานวนสัญญาและอัตราค่าบริ การณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
4
18
40,569 - 81,000 บาท
15,200 - 154,003.25 บาท

ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม

มูลค่าภาระผูกพันตามสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (หน่วย : ล้านบาท)
บริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั และบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
รวม
3.02
9.40
12.42
4.94
4.94
3.02
14.34
17.36
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26. การปรับปรุ งข้ อมูลที่เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เพื่อประโยชน์ในการให้ขอ้ มูลเปรี ยบเทียบแก่ผใู ้ ช้งบการเงิน บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่นามาเปรี ยบเทียบ และสาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2564 โดยไม่มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของปี 2563 และ สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนี้;
26.1 ภาษีเงินได้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2563 ข้อ 21.2 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมข้อมูลเพื่อการเปรี ยบเทียบ ดังนี้;
บาท
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

66,535,556.80

-

66,535,556.80

28,725,620.62

-

28,725,620.62

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล -คูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี –
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนามาหักใน –
การคานวณกาไรเพื่อเสี ยภาษี:
-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
-ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
-ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
-ขาดทุนทางภาษีในงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

20%
24,511,426.82

20%
(11,204,315.46)

20%
13,307,111.36

20%
11,229,919.81

20%
(5,484,795.69)

20%
5,745,124.12

(163,155.80)

-

(163,155.80)

(221,073.20)

-

(221,073.20)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(33,853.46)
649,349.92
-

10,417,457.22
786,858.24
-

(86,297.08)
(33,853.46)
649,349.92
786,858.24
14,460,013.18

(4,529,252.70)
208,730.68
270,950.31
6,959,274.90

4,529,252.70
(208,730.68)
1,164,273.67
-

270,950.31
1,164,273.67
6,959,274.90

14,460,013.18
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

52,156,713.02

(151,258.60)

52,005,454.42

21,602,610.12

-

21,602,610.12

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล -คูณอัตราภาษี
ค่าใช้จ่าย (รายได้)ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี –
จากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบทางภาษีที่ไม่สามารถนามาหักใน –
การคานวณกาไรเพื่อเสี ยภาษี:
-รายได้ที่ไม่รวมคิดภาษีเงินได้
-ขาดทุนที่มีสิทธินามาหักตามกฎหมาย
-ค่าใช้จ่ายที่หกั ได้เพิ่ม
-ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
-ขาดทุนทางภาษีในงวด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยูใ่ นงบกาไรขาดทุน

20%
10,431,342.60

20%
(30,251.72)

20%
10,401,090.88

20%
4,320,522.02

20%
-

20%
4,320,522.02

(83,117.40)

-

(83,117.40)

(163,735.60)

-

(163,735.60)

(10,417,457.22)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

30,251.72
-

(10,387,205.50)
(86,297.08)
(21,753.46)
107,193.36
(70,089.20)

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)

(208,730.68)
208,730.68
-

(4,529,252.70)
208,730.68
(163,735.60)
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(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
26.2 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2563 ข้อ 27 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมปรับปรุ งข้อมูลของปี 2562 ที่นามาเปรี ยบเทียบ ดังนี้;
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเช่าสานักงานและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การอื่น

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(18,037,038.93)
(308,533.06)
(17,728,505.87)
762,249,955.97
531,002,867.87
231,247,088.10
75,809,332.71
54,068,846.37
21,740,486.34
12,824,136.99
8,314,483.60
4,509,653.39
35,989,018.98
27,786,181.11
8,202,837.87
6,406,527.26
6,406,527.26
7,699,379.51
7,699,379.51
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
3,449,273.50
1,922.91
849,452.61
-

4,538,801.75
2,098.24
(526,352.61)
13,602.06
1,000,000.00

7,988,075.25
4,021.15
323,100.00
13,602.06
1,000,000.00

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2564 ข้อ 22 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่มเติมปรับปรุ งข้อมูล ดังนี้;
บาท

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเช่าสานักงานและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การอื่น

การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ซื้อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
ค่าใช้จ่ายพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
ค่าเช่าสานักงานและค่าบริ การ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริ การอื่น

งบการเงินรวม
สาหรับสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(4,955,729.96)
1,072,386.59
6,028,116.55
(1,603,860.69)
198,036,342.51
199,640,203.20
79,085.20
23,085,988.55
23,006,903.35
(0.02)
5,689,484.29
5,689,484.31
90,000.00
4,382,956.15
4,292,956.15
2,039,322.94
2,039,322.94
50,500.00
1,844,393.71
1,793,893.71
บาท
งบการเงินรวม
สาหรับสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
(8,823,940.66)
17,447,767.08
8,623,826.42
228,206,283.91
(134.44)
228,206,149.47
21,550,857.24
81,676.56
21,632,533.80
6,236,579.74
(185,893.86)
6,050,685.88
773,678.30
4,481,591.96
5,255,270.26
1,795,429.15
1,795,429.15
1,851,585.26
1,851,585.26
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2564
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
4,267,898.84
374,774.74
314,494.10
43,084.80
212,499.99

78,870.00
10,500.00

4,346,768.84
374,774.74
314,494.10
43,084.80
222,999.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับสามเดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563
ตามที่ได้นาเสนอ
ผลกระทบ
ปรับปรุ งใหม่
3,755,150.93
286,377.02
164,550.00
107,472.51
-

(65,000.00)
212,499.99

3,690,150.93
286,377.02
164,550.00
107,472.51
212,499.99

(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ/แต่ สอบทานแล้ ว)
27. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ได้รับอนุมตั ิจำกกรรมกำรผูม้ ีอำนำจของบริ ษทั เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564

ลงชื่อ ................................................……......กรรมการ ลงชื่อ ................................................……......กรรมการ
(นายศุภกร พันธุกานนท์)
(นายธัชพล ชลวัฒนสกุล)
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
แนวคิ ดและวัตถุประสงค์
กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในทีด่ มี คี วำมสำคัญอย่ำงยิง่ สำหรับบริษทั จดทะเบียนหรือบริษทั ทีม่ ปี ระชำชนเป็ นผูถ้ อื หุน้
โดยระบบทีด่ จี ะสำมำรถช่วยป้ องกัน บริหำร จัดกำรควำมเสีย่ งหรือควำมเสียหำยต่ำง ๆ ทีอ่ ำจเกิดขึน้ กับบริษทั และผูท้ ม่ี สี ่วนได้
เสียได้เป็ นอย่ำงดี ดังนัน้ จึงเป็ นหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษทั ทีจ่ ะต้องดำเนินกำรให้มนใจว่
ั ่ ำ บริษทั มีระบบควบคุมภำยในที่
เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อกำหนดทีเ่ กีย่ วข้องได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ สำมำรถป้ องกันทรัพย์สนิ จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทัง้ มีกำรจัดทำบัญชี รำยงำนทีถ่ ูกต้องน่ำเชือ่ ถือ
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ได้ร ับ ควำมร่ ว มมือ เป็ นอย่ ำ งดีจ ำก
ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพัฒนำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(“แบบประเมิน”) ฉบับนี้ขน้ึ เพื่อเป็ นเครื่องมือช่วยให้บริษทั ใช้เป็ นแนวทำงในกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยในของบริษทั ด้วยตนเอง
แบบประเมินนี้ ได้จดั ทำตำมแนวคิดของ COSO* (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) ที่ได้ปรับปรุง framework ใหม่ เมื่อเดือนพฤษภำคม 2556 และนำมำปรับให้เข้ำใจง่ำยขึ้น รวมทัง้ เหมำะสมกับ
บริษทั จดทะเบียนไทย ซึง่ คำถำมหลักยังแบ่งออกเป็ น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็ นหลักกำรย่อยรวม 17 หลักกำร เพือ่ ให้เข้ำใจและเห็นภำพของแต่ละส่วนได้ชดั เจนยิง่ ขึน้
การนาไปใช้
บริษทั ควรใช้แบบประเมินนี้เป็ นแนวทำงในกำรประเมินหรือทบทวนควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อย
ทุ ก ปี และอำจมีก ำรทบทวนเพิ่ม เติม หำกเกิด เหตุ ก ำรณ์ ท่ีอ ำจส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น งำนของบริษัท อย่ำ งมีนัย ส ำคัญ
กำรประเมินดังกล่ำวควรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ด้วย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลีย่ น
ควำมเห็น มีควำมเข้ำใจตรงกัน และสำมำรถกำหนดแนวทำงปฏิบตั ทิ เ่ี หมำะสมกับบริษทั ได้
กำรตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบตั ิจริง หำกประเมิ นแล้วพบว่ำ บริษัทยังขำดกำร
ควบคุมภำยในทีเ่ พียงพอในข้อใด (ไม่ว่ำจะเป็ นกำรไม่มรี ะบบในเรือ่ งนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงั ไม่เหมำะสม) บริษทั ควรอธิบำยเหตุผล
และแนวทำงแก้ไขประกอบไว้ดว้ ย

* เป็ นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบันวิชำชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถำบันผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญำตแห่งสหรัฐอเมริกำ (AICPA) สถำบันผูต้ รวจสอบ
ภำยในสำกล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA) สถำบันผูบ้ ริหำรกำรเงิน (Financial Executives Institute หรือ FEI) สมำคมนักบัญชี
แห่ ง สหรัฐ อเมริก ำ (American Accounting Association หรือ AAA) และสถำบัน นั ก บัญ ชีเ พื่อ กำรบริห ำร (Institute of Management
Accountants หรือ IMA)

หน้ำ 1

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมันในคุ
่
ณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริ ยธรรม
คาถาม
1.1. คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดแนวทำง และมีกำรปฏิบตั ทิ อ่ี ยู่บนหลักควำมซื่อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณในกำรดำเนินงำน ทีค่ รอบคลุมถึง
1.1.1 กำรปฏิบตั หิ น้ำทีป่ ระจำวัน และกำรตัดสินใจในเรือ่ งต่ำงๆ
1.1.2 กำรปฏิบตั ติ ่อคูค่ ำ้ ลูกค้ำ และบุคคลภำยนอก
1.2 มีขอ้ กำหนดทีเ่ ป็ นลำยลักษณ์อกั ษรให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั หิ น้ำทีด่ ว้ ยควำมซื่อตรงและ
รักษำจรรยำบรรณ ทีค่ รอบคลุมถึง
1.2.1 มีข้อ ก ำหนดเกี่ย วกับ จริย ธรรม (code of conduct) ส ำหรับ ผู้ บ ริห ำรและพนั ก งำน
ทีเ่ หมำะสม
1.2.2 มีขอ้ กำหนดห้ำมผูบ้ ริหำรและพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์กบั กิจกำร ซึง่ รวมถึงกำรห้ำมคอร์รปั ชันอันทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กร*
1.2.3 มีบทลงโทษทีเ่ หมำะสมหำกมีกำรฝ่ ำฝืนข้อกำหนดข้ำงต้น
1.2.4 มีกำรสื่อสำรข้อกำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบ
เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ ให้พนักงำนลงนำมรับทรำบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็ น
ประจำทุกปี รวมทัง้ มีกำรเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอกได้รบั ทรำบ
1.3 มีกระบวนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct
1.3.1 กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่ วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่ วยงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิ (compliance unit)
1.3.2 กำรประเมินตนเองโดยผูบ้ ริหำรและพนักงำน
1.3.3 กำรประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นอิสระจำกภำยนอกองค์กร
1.4 มีกำรจัดกำรอย่ำงทันเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดเกี่ยวกับควำมซื่อตรงและกำร
รักษำจรรยำบรรณ
1.4.1 มีกระบวนกำรทีท่ ำให้สำมำรถตรวจพบกำรฝ่ ำฝืนได้ภำยในเวลำทีเ่ หมำะสม
1.4.2 มีกระบวนกำรที่ทำให้สำมำรถลงโทษหรือจัดกำรกับกำรฝ่ ำฝื นได้อย่ำงเหมำะสม และ
ภำยในเวลำอันควร
1.4.3 มีกำรแก้ไขกำรกระทำทีข่ ดั ต่อหลักควำมซื่อตรงและกำรรักษำจรรยำบรรณอย่ำงเหมำะสม
และภำยในเวลำอันควร

ใช่

ไม่ใช่

/

/

/

/

2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร และทาหน้ าที่กากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดาเนิ นการด้าน
การควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
2.1 มีกำรกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ ำยบริหำร โดยได้สงวนสิทธิ ์อำนำจ
/
เฉพำะของคณะกรรมกำรไว้อย่ำงชัดเจน
2.2 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้มกี ำรกำหนดเป้ ำหมำยกำรดำเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้ เพื่อ
/
เป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั งิ ำนของผูบ้ ริหำรและพนักงำน
2.3 คณะกรรมกำรกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบำทหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรและผู้บริหำรให้
/
ถูกต้องตำมกฎหมำย กฎบัตร ซึง่ ครอบคลุมบทบำทที่สำคัญของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจสอบภำยใน และผูร้ บั ผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
* บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมภำยในตำมมำตรกำรต่อต้ำนคอร์รปั ชันให้เหมำะสมกับควำมเสีย่ งของบริษทั
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
คาถาม
2.4 คณะกรรมกำรเป็ นผูม้ คี วำมรูเ้ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั และมีควำมเชีย่ วชำญทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อ
บริษทั หรือสำมำรถขอคำแนะนำจำกผูเ้ ชีย่ วชำญในเรือ่ งนัน้ ๆได้
2.5 คณะกรรมกำรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระทีม่ คี วำมรู้ ควำมสำมำรถน่ ำเชื่อถือ และมีควำมเป็ น
อิสระในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ย่ำงแท้จริง เช่น ไม่มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษทั ไม่มคี วำมสัมพันธ์
อื่นใด อันอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตั ิหน้ ำที่อย่ำงเป็ นอิสระ ในจำนวนที่เหมำะสม
เพียงพอ
2.6 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรพัฒนำและปฏิบตั เิ รือ่ งกำรควบคุมภำยในในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมทัง้
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมินควำมเสี่ยง กิจกรรมกำรควบคุม ข้อมูลและกำร
สือ่ สำร และกำรติดตำม

ใช่

ไม่ใช่

/
/

/

3. ฝ่ ายบริ หารได้จดั ให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกาหนดอานาจในการสั ่งการและความรับผิ ดชอบที่เหมาะสม
เพื่อให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้การกากับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดโครงสร้ำงองค์กรที่สนับสนุ นกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท โดย
/
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจัดให้มกี ำรควบคุมภำยในอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำทีใ่ นส่วนงำนทีส่ ำคัญ ซึ่งทำให้เกิดกำรตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกัน
มีงำนตรวจสอบภำยในทีข่ น้ึ ตรงกับกรรมกำรตรวจสอบ และมีสำยกำรรำยงำนทีช่ ดั เจน เป็ นต้น
3.2 ผู้บริหำรระดับสูงกำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษัท โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมเกี่ยวกับ
/
อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และกำรสือ่ สำรข้อมูล
3.3 มีกำรกำหนด มอบหมำย และจำกัดอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงเหมำะสมระหว่ำง
/
คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ ริหำรระดับสูง ผูบ้ ริหำร และพนักงำน
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมันในการจู
่
งใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
คาถาม
4.1 บริษัท มีน โยบำยและวิธีก ำรปฏิบ ัติเ พื่อ จัด หำ พัฒ นำ และรัก ษำบุ ค ลำกรที่มีค วำมรู้ แ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสม และมีกระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวิธกี ำรปฏิบตั นิ นั ้ อย่ำงสม่ำเสมอ
4.2 บริษทั มีกระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรให้แรงจูงใจหรือรำงวัลต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลกำร
ปฏิบตั งิ ำนดี และกำรจัดกำรต่อบุคลำกรทีม่ ผี ลงำนไม่บรรลุเป้ ำหมำย รวมถึงกำรสื่อสำรกระบวนกำร
เหล่ำนี้ให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทรำบ
4.3 บริษัท มีก ระบวนกำรแก้ไ ขปั ญ หำหรือ เตรีย มพร้ อ มส ำหรับ กำรขำดบุ ค ลำกรที่มีค วำมรู้แ ละ
ควำมสำมำรถทีเ่ หมำะสมอย่ำงทันเวลำ
4.4 บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำ พัฒนำ และรักษำผูบ้ ริหำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำรจัดระบบที่
ปรึกษำ (mentoring) และกำรฝึกอบรม
4.5 บริษทั มีแผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้ บื ทอดตำแหน่ง (succession plan) ทีส่ ำคัญ

ใช่

ไม่ใช่

/
/

/
/
/

5. องค์กรกาหนดให้ บุคลากรมีหน้ าที่ และความรับผิ ดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรมีกระบวนกำรและกำรสื่อสำรเชิงบังคับให้บุคลำกรทุกคนมีควำม
/
รับผิดชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจัดให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตั ิ ในกรณีทจ่ี ำเป็ น
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
คาถาม
5.2 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรกำหนดตัวชีว้ ดั ผลกำรปฏิบตั งิ ำน กำรสร้ำงแรงจูงใจ และกำรให้รำงวัล
ทีเ่ หมำะสม โดยพิจำรณำทัง้ เรื่องกำรปฏิบตั ติ ำม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสัน้ และ
ระยะยำวของบริษทั
5.3 คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรประเมินแรงจูงใจและกำรให้รำงวัลอย่ำงต่อเนื่องโดยเน้นให้สำมำรถ
เชือ่ มโยงกับควำมสำเร็จของหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมภำยในด้วย
5.4 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรได้พิจำรณำไม่ให้มกี ำรสร้ำงแรงกดดันที่มำกเกินไปในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำทีข่ องบุคลำกรแต่ละคน

ใช่

ไม่ใช่

/

/
/
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมิ นความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
6.1 บริษัท สำมำรถปฏิบ ัติต ำมมำตรฐำนกำรบัญ ชีท่ีร บั รองโดยทัวไป
่ และเหมำะสมกับ ธุ ร กิจใน
/
ขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงำนทำงกำรเงินมีตวั ตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภำระ
ผูกพันของบริษทั ได้ถูกต้อง มีมลู ค่ำเหมำะสม และเปิ ดเผยข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
6.2 บริษัท ก ำหนดสำระส ำคัญ ของรำยกำรทำงกำรเงิน โดยพิจ ำรณำถึง ปั จ จัย ที่ส ำคัญ เช่น ผู้ใ ช้
/
รำยงำนทำงกำรเงิน ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธุรกิจ
6.3 รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สะท้อนถึงกิจกรรมกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงแท้จริง
/
6.4 คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง อนุ มตั ิ และสื่อสำรนโยบำยกำรบริหำรควำม
/
เสีย่ งให้ผบู้ ริหำรและพนักงำนทุกคนรับทรำบและถือปฏิบตั ิ จนเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิ เคราะห์ความเสี่ ยงทุกประเภทที่ อาจกระทบต่ อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทัวทั
่ ง้
องค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
7.1 บริษทั ระบุควำมเสีย่ งทุกประเภทซึ่งอำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจทัง้ ระดับองค์กร หน่ วย
/
ธุรกิจ ฝ่ ำยงำน และหน้ำทีง่ ำนต่ำง ๆ
7.2 บริษทั วิเครำะห์ควำมเสีย่ งทุกประเภททีอ่ ำจเกิดจำกทัง้ ปั จจัยภำยในและปั จจัยภำยนอกองค์กร
/
ซึ่งรวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ กำรดำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏิบตั ิตำมกฎเกณฑ์ และด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
7.3 ผูบ้ ริหำรทุกระดับมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
/
7.4 บริษัท ได้ป ระเมิน ควำมส ำคัญ ของควำมเสี่ย ง โดยพิจ ำรณำทัง้ โอกำสเกิด เหตุ ก ำรณ์ และ
ผลกระทบทีอ่ ำจเกิดขึน้
7.5 บริษทั มีมำตรกำรและแผนปฏิบตั งิ ำนเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง โดยอำจเป็ นกำรยอมรับควำมเสีย่ ง
นัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ ง (reduction) กำรหลีกเลีย่ งควำมเสีย่ ง (avoidance) หรือกำรร่วม
รับควำมเสีย่ ง (sharing)

/
/

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิ ดการทุจริ ต ในการประเมิ นความเสี่ยงที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
8.1 บริษทั ประเมินโอกำสทีจ่ ะเกิดกำรทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมกำรทุจริตแบบต่ำงๆ เช่น กำรจัดทำ
/
รำยงำนทำงกำรเงินเท็จ กำรทำให้สญ
ู เสียทรัพย์สนิ กำรคอร์รปั ชัน กำรทีผ่ บู้ ริหำรสำมำรถฝ่ ำฝืนระบบ
ควบคุมภำยใน (management override of internal controls) กำรเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรำยงำนที่
สำคัญ กำรได้มำหรือใช้ไปซึง่ ทรัพย์สนิ โดยไม่ถูกต้อง เป็ นต้น
8.2 บริษทั ได้ทบทวนเป้ ำหมำยกำรปฏิบตั งิ ำนอย่ำงรอบคอบ โดยพิจำรณำควำมเป็ นไปได้ของ
/
เป้ ำหมำยทีก่ ำหนดแล้ว รวมทัง้ ได้พจิ ำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรให้สงิ่ จูงใจหรือผลตอบแทนแก่
พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลี กั ษณะส่งเสริมให้พนักงำนกระทำไม่เหมำะสม เช่น ไม่ตงั ้ เป้ ำหมำย
ยอดขำยของบริษทั ไว้สงู เกินควำมเป็ นจริงจนทำให้เกิดแรงจูงใจในกำรตกแต่งตัวเลขยอดขำย เป็ นต้น
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คาถาม
8.3 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิ ำรณำและสอบถำมผูบ้ ริหำรเกีย่ วกับโอกำสในกำรเกิดทุจริต และ
มำตรกำรทีบ่ ริษทั ดำเนินกำรเพือ่ ป้ องกันหรือแก้ไขกำรทุจริต
8.4 บริษทั ได้สอ่ื สำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบตั ติ ำมนโยบำยและแนวปฏิบตั ทิ ก่ี ำหนดไว้
9. องค์กรสามารถระบุและประเมิ นความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
คาถาม
9.1 บริษัทประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปั จจัยภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุร กิจ
กำรควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อ กำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
9.2 บริษัท ประเมิน กำรเปลี่ย นแปลงรูป แบบกำรท ำธุ ร กิจ ที่อ ำจมีผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิจ
กำรควบคุ ม ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่ อ กำร
เปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำงเพียงพอแล้ว
9.3 บริษทั ประเมินกำรเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจ กำรควบคุม
ภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้กำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำรเปลีย่ นแปลงนัน้ อย่ำง
เพียงพอแล้ว

ใช่

ไม่ใช่

/
/

ใช่

ไม่ใช่

/

/

/

หน้ำ 6

บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

การควบคุมการปฏิบตั ิ งาน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม

ใช่

10.1 มำตรกำรควบคุมของบริษทั มีควำมเหมำะสมกับควำมเสีย่ ง และลักษณะเฉพำะขององค์กร เช่น
สภำพแวดล้อม ควำมซับซ้อนของงำน ลักษณะงำน ขอบเขตกำรดำเนินงำน รวมถึงลักษณะเฉพำะ
อื่นๆ
10.2 บริษทั มีมำตรกำรควบคุมภำยในทีก่ ำหนดเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และครอบคลุมกระบวนกำร
ต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ ำนเกี่ยวกับธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำร
จัดซื้อ และกำรบริหำรทัวไป
่ ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ และลำดับชัน้ กำรอนุ มตั ขิ อง
ผูบ้ ริหำรในแต่ละระดับไว้อย่ำงชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สำมำรถป้ องกันกำรทุจริตได้ เช่น มีกำรกำหนด
ขนำดวงเงินและอำนำจอนุ มตั ขิ องผูบ้ ริหำรแต่ละระดับ ขัน้ ตอนในกำรอนุ มตั โิ ครงกำรลงทุน ขัน้ ตอน
กำรจัดซื้อและวิธีกำรคัดเลือกผู้ขำย กำรบันทึกข้อมูลรำยละเอียดกำรตัดสินใจจัดซื้อ ขัน้ ตอนกำ ร
เบิกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ หรือ กำรเบิกใช้เครื่องมือต่ำงๆ เป็ นต้น โดยได้จดั ให้มกี ระบวนกำรสำหรับกรณี
ต่ำง ๆ ดังนี้
10.2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
กับบุคคลดังกล่ำว รวมทัง้ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อ ประโยชน์ ในกำรติดตำมและสอบทำนกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทัง้ มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้
เป็ นปั จจุบนั เสมอ
10.2.2 กรณีทบ่ี ริษทั อนุมตั ธิ ุรกรรมหรือทำสัญญำกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในลักษณะทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั
ในระยะยำวไปแล้ว เช่น กำรทำสัญญำซื้อขำยสินค้ำ กำรให้กู้ยมื กำรค้ำประกัน บริษทั ได้ตดิ ตำมให้
มันใจแล้
่
วว่ำ มีกำรปฏิบตั เิ ป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลำทีม่ ผี ลผูกพันบริษทั เช่น
ติดตำมกำรชำระคืนหนี้ตำมกำหนด หรือมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของสัญญำ เป็ นต้น
10.3 บริษทั กำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรควบคุมแบบ
manual และ automated หรือกำรควบคุมแบบป้ องกันและติดตำม
10.4 บริษทั กำหนดให้มกี ำรควบคุมภำยในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทัง้ ระดับกลุ่มบริษทั หน่ วย
ธุรกิจ สำยงำน ฝ่ ำยงำน แผนก หรือกระบวนกำร
10.5 บริษทั มีกำรแบ่งแยกหน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบในงำน 3 ด้ำนต่อไปนี้ ออกจำกกันโดยเด็ดขำด เพื่อ
เป็ นกำรตรวจสอบซึง่ กันและกัน กล่ำวคือ
(1) หน้ำทีอ่ นุมตั ิ
(2) หน้ำทีบ่ นั ทึกรำยกำรบัญชีและข้อมูลสำรสนเทศ และ
(3) หน้ำทีใ่ นกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ

/

ไม่ใช่

/

/
/
/

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิ จกรรมการควบคุมทัวไปด้
่
วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวตั ถุประสงค์
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
11.1 บริษัท ควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีส ำรสนเทศ ในกระบวนกำร
/
ปฏิบตั งิ ำนและกำรควบคุมทัวไปของระบบสำรสนเทศ
่
11.2 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพืน้ ฐำนของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม
/
11.3 บริษทั ควรกำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม

/
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คาถาม
11.4 บริษัท ควรก ำหนดกำรควบคุ ม กระบวนกำรได้ม ำ กำรพัฒ นำ และกำรบ ำรุ ง รัก ษำระบบ
เทคโนโลยีให้มคี วำมเหมำะสม

ใช่

ไม่ใช่

/

12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่ งได้กาหนดสิ่ งที่ คาดหวังและขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิ เพื่อให้
นโยบายที่กาหนดไว้นัน้ สามารถนาไปสู่การปฏิ บตั ิ ได้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
12.1 บริษทั มีนโยบำยทีร่ ดั กุมเพื่อติดตำมให้กำรทำธุรกรรมของผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
/
หรือผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว ต้องผ่ำนขัน้ ตอนกำรอนุ มตั ทิ ่กี ำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษทั
เกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงำน ฯลฯ เพื่อป้ องกันกำรหำโอกำส
หรือนำผลประโยชน์ของบริษทั ไปใช้สว่ นตัว
12.2 บริษทั มีนโยบำยเพือ่ ให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมกระทำโดยผูท้ ไ่ี ม่มสี ว่ นได้เสียในธุรกรรมนัน้
/
12.3 บริษทั มีนโยบำยเพือ่ ให้กำรพิจำรณำอนุมตั ธิ ุรกรรมคำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั เป็ นสำคัญ
/
และพิจำรณำโดยถือเสมือนเป็ นรำยกำรทีก่ ระทำกับบุคคลภำยนอก (at arms’ length basis)
12.4 บริษทั มีกระบวนกำรติดตำมดูแลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม รวมทัง้ กำหนด
/
แนวทำงให้บุคคลทีบ่ ริษทั แต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำร ในบริษทั ย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตั ิ
(หากบริษทั ไม่มเี งินลงทุนในบริษทั ย่อยหรือ บริษทั ร่วมไม่ตอ้ งตอบข้อนี้)
12.5 บริษัทกำหนดหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรนำนโยบำยและกระบวนกำร ไปปฏิบตั ิโดย
/
ผูบ้ ริหำรและพนักงำน
12.6 นโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ขิ องบริษทั ได้รบั กำรนำไปใช้ในเวลำทีเ่ หมำะสม โดยบุคลำกรทีม่ ี
/
ควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำรปฏิบตั งิ ำน
12.7 บริษทั ทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏิบตั ใิ ห้มคี วำมเหมำะสมอยูเ่ สมอ
/
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ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคณ
ุ ภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่กาหนดไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
13.1 บริษทั กำหนดข้อมูลทีต่ อ้ งกำรใช้ในกำรดำเนินงำน ทัง้ ข้อมูลจำกภำยในและภำยนอกองค์กร ทีม่ ี
/
คุณภำพและเกีย่ วข้องต่องำน
13.2 บริษทั พิจำรณำทัง้ ต้นทุนและประโยชน์ทจ่ี ะได้รบั รวมถึงปริมำณและควำมถูกต้องของข้อมูล
/
13.3 บริษัทดำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่สำคัญอย่ำงเพียงพอสำหรับใช้ประกอบกำร
/
ตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลทีส่ ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องทีเ่ สนอให้พจิ ำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อ
บริษทั ทำงเลือกต่ำง ๆ
13.4 บริษทั ดำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษทั ได้รบั หนังสือนัดประชุมหรือเอกสำรประกอบกำรประชุม
/
ทีร่ ะบุขอ้ มูลทีจ่ ำเป็ นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อยภำยในระยะเวลำ
ขัน้ ต่ำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
13.5 บริษทั ดำเนินกำรเพือ่ ให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมีรำยละเอียดตำมควร เพือ่ ให้สำมำรถ
/
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของกรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำร
บันทึกข้อซักถำมของกรรมกำร ควำมเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่ จิ ำรณำ ควำมเห็น
ของกรรมกำรรำยทีไ่ ม่เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอพร้อมเหตุผล เป็ นต้น
13.6 บริษทั มีกำรดำเนินกำรดังต่อไปนี้
/
13.6.1 มีกำรจัดเก็บเอกสำรสำคัญ ไว้อย่ำงครบถ้วนเป็ นหมวดหมู่
13.6.2 กรณีทไ่ี ด้รบั แจ้งจำกผูส้ อบบัญชีหรือผูต้ รวจสอบภำยในว่ำมีขอ้ บกพร่อง ในกำรควบคุม
ภำยใน บริษทั ได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้ อย่ำงครบถ้วนแล้ว
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิ ดชอบต่อการควบคุมภายในที่จาเป็ นต่อ
การสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาเนิ นไปได้ตามที่วางไว้
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
14.1 บริษัท มีก ระบวนกำรสื่อ สำรข้อ มูล ภำยในอย่ำงมีป ระสิท ธิภ ำพ และมีช่อ งทำงกำรสื่อ สำรที่
/
เหมำะสม เพือ่ สนับสนุนกำรควบคุมภำยใน
14.2 บริษทั มีกำรรำยงำนข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ และคณะกรรมกำร
/
บริษทั สำมำรถเข้ำถึงแหล่งสำรสนเทศทีจ่ ำเป็ นต่อกำรปฏิบตั งิ ำน หรือสอบทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมที่
ต้องกำร เช่น กำรกำหนดบุคคลทีเ่ ป็ นศูนย์ตดิ ต่อเพื่อให้สำมำรถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจำกที่ได้รบั
จำกผูบ้ ริหำร รวมทัง้ กำรติดต่อสอบถำมข้อมูลจำกผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบภำยใน กำรจัดประชุม
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรตำมทีค่ ณะกรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำง
คณะกรรมกำรและผูบ้ ริหำรนอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็ นต้น
14.3 บริษัท จัด ให้มีช่อ งทำงกำรสื่อ สำรพิเ ศษหรือ ช่อ งทำงลับ เพื่อ ให้บุ ค คลต่ ำง ๆ ภำยในบริษัท
/
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตภำยในบริษทั (whistle-blower hotline)
ได้อย่ำงปลอดภัย
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่ วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
คาถาม
ใช่
15.1 บริษทั มีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และมี
/
ช่องทำงกำรสือ่ สำรทีเ่ หมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยใน เช่น จัดให้มเี จ้ำหน้ำทีห่ รือหน่วยงำน
นักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รบั เรือ่ งร้องเรียน เป็ นต้น
15.2 บริษทั จัดให้มชี ่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียภำยนอกองค์กร
/
สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษทั ได้
อย่ำงปลอดภัย

ไม่ใช่
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บริษทั เฮลท์ลดี จำกัด (มหำชน)

ระบบการติดตาม (Information & Communication)
16. องค์กรติ ดตามและประเมิ นผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าการควบคุมภายในยังดาเนิ นไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
16.1 บริษทั จัดให้มกี ระบวนกำรติดตำมกำรปฏิบตั ติ ำมจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ำมฝ่ ำยบริหำร
/
และพนักงำนปฏิบตั ติ นในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละ
ส่วนงำนติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำ หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ติดตำมกำรปฏิบตั ิ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นต้น
16.2 บริษทั จัดให้มกี ำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ติ ำมระบบกำรควบคุมภำยในทีว่ ำงไว้ โดยกำรประเมิน
/
ตนเอง และ/หรือกำรประเมินอิสระโดยผูต้ รวจสอบภำยใน
16.3 ควำมถีใ่ นกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกับกำรเปลีย่ นแปลงของบริษทั
/
16.4 ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผูท้ ม่ี คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถ
/
16.5 บริษัท ก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ข้ึน ตรงต่ อ คณะกรรมกำร
/
ตรวจสอบ
16.6 บริษทั ส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภำยในปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรฐำนสำกล กำรปฏิบตั งิ ำนวิชำชีพกำร
/
ตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)
17. องค์กรประเมิ นและสื่ อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่ อบุคคลที่ รบั ผิ ดชอบ ซึ่ งรวมถึง
ผูบ้ ริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
คาถาม
ใช่
ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยใน และดำเนินกำรเพื่อติดตำม
/
แก้ไขอย่ำงทันท่วงที หำกผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ ำงจำกเป้ ำหมำย ที่กำหนดไว้อย่ำงมี
นัยสำคัญ
17.2 บริษทั มีนโยบำยกำรรำยงำน ดังนี้
/
17.2.1 ฝ่ ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทั โดยพลัน ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์หรือ
สงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตั ทิ ฝ่ี ่ ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระทำทีผ่ ดิ ปกติอ่นื
ซึ่ ง อ ำ จ ก ร ะ ท บ ต่ อ ชื่ อ เ สี ย ง แ ล ะ ฐ ำ น ะ ก ำ ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท อ ย่ ำ ง มี นั ย ส ำ คั ญ
17.2.2 รำยงำนข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสำระสำคัญ พร้อมแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ (แม้ว่ำจะได้เริม่
ด ำเนิ น กำรจัด กำรแล้ว ) ต่ อ คณะกรรมกำรบริษัท/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ พิจ ำรณำภำยใน
ระยะเวลำอันควร
17.2.3 รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็ นสำระสำคัญต่อคณะกรรมกำร
บริษทั /คณะกรรมกำรตรวจสอบ
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